ANUNCI
Atès que el Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de l’Ajuntament
de Vilobí d’Onyar és una norma que afecta els drets i interessos legítims de les
persones, es publica el text del projecte del Reglament al portal web municipal per tal
de donar audiència als ciutadans i les organitzacions potencialment afectades per
l’elaboració de l’avantprojecte de reglament i recopilar quantes aportacions addicionals
puguin fer-se per altres persones o entitats (art. 133.2 LPACAP).
El termini d’audiència serà de deu dies hàbils, que preveu l’article 82.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques -LPACAP-, durant els quals els destinataris podran realitzar les aportacions
que considerin oportunes.
_
Els destinataris podran fer arribar les seves aportacions a través d’instància genèrica
al registre d’entrada de l’Ajuntament o telemàticament a través de l’E-tram o seu
electrònica.
Vilobí d’Onyar, a data de la signatura electrònica.
_
L’Alcaldessa
Cristina Mundet i Benito
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Preàmbul
Davant la creixent demanda d´ús per part de les entitats esportives, culturals, educatives,
lúdiques i d’altra naturalesa, i amb l’ús que s’està fent de les instal·lacions esportives
municipals, és d’interès públic elaborar un instrument que reguli la utilització que es pot fer de
les seves instal·lacions.
Amb aquest reglament, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar té la voluntat de millorar i facilitar l’ús
social dels equipaments esportius municipals a la població en general i té com a objectius
principals:
-

Regular el correcte ús i funcionament de les instal·lacions esportives municipals

-

Fomentar i garantir la convivència i les conductes cíviques entre totes les persones
usuàries

-

Garantir la igualtat d’accés i incrementar la possibilitat d’ús dels espais esportius

-

Facilitar el manteniment i conservació dels espais

Article 1. Objecte
El present Reglament té per objecte la regulació de l’ús social de les ins tal·lacions esportives
municipals de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, principalment per a usos esportius, o d’altres
tipus que es puguin autoritzar. S’entendrà com a ús social la utilització dels equipaments
esmentats amb anterioritat per activitats esportives, culturals, educatives, lúdiques o d’altres de
similar naturalesa.
El rocòdrom municipal ubicat a l’edifici el Sindicat és un equipament esportiu que té el seu propi
reglament i per tant la seva regulació no queda recollida en el present document.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquest reglament serà d’aplicació exclusiva al conjunt d’instal·lacions esportives de titularitat
pública municipal, ja siguin gestionades de forma directe, indirecta o per conveni de cessió.
Són instal·lacions esportives municipals (a partir d’ara IEM) tots els edificis, camps, recintes,
terrenys, construccions i/o dependències municipals destinats principalment a la pràctica de
l’activitat física i/o l’esport, tant si tenen un caire competitiu com si no.
Les IEM es podran destinar a la pràctica de l'esport en els àmbits educatiu, de competició, de
salut, de lleure o a d’altres activitats autoritzades per la Regidoria d'Esports
IEM actuals:
Relació de les IEM inclosos a l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament.
Nom de la
instal·lació

Adreça

Horaris

Pavelló municipal
de Vilobí d’Onyar

Avinguda Santa Margarida

8 a 24h Tots els dies de la setmana

Polivalent de Sant
Dalmai

Avinguda Salitja de Sant Dalmai

8 a 24h Tots els dies de la setmana

Camps de futbol
municipals

Avinguda Cal Ferrer Pagès

9 a 23h Tots els dies de la setmana

Cada IEM conté una fitxa específica, annex 1, on es defineix millor les característiques de la
instal·lació o equipament
Tindran la mateixa consideració els espais reservats a espectadors, quan n’hi hagi, aix í com els
béns mobles incorporats puntualment o permanentment a les IEM.
Les IEM incloses en aquest Reglament són béns de domini públic, afectes al servei públic.
En motiu de la celebració d’un esdeveniment esportiu, podran tenir consideració d’IEM, de
forma eventual i amb caràcter extraordinari, els espais urbans i les vies públiques, i es regiran
sempre pel que disposa aquest Reglament en allò que pugui ser d’aplicació. Cadascun dels
esdeveniments podrà tenir una normativa específica, si aquest ho requereix.

Article 3. Normes generals
Les IEM són d’accés lliure per la ciutadania, sense cap altre limitació que el pagament de la
taxa corresponent per utilitzar-les.
L’accés del públic per presenciar les activitats que se celebrin a les IEM serà gratuït a excepció
d’aquelles activitats o competicions en què l’Ajuntament estableixi expressament el preu
d’entrada o bé quan autoritzi a les entitats el cobrament d’una entrada de qualsevol modalitat
(directa, inversa, donació o voluntat)
L’accés serà sempre pels punts específics d’entrada previstos a cada instal·lació i/o seguint les
indicacions de la organització o personal autoritzat.
L’accés no serà permès si una persona ha estat sancionada a tal efecte, reservant -se la
organització el dret d’admissió.
No està permesa l’entrada d’animals a les IEM a excepció dels gossos pigall i de treball. De
forma excepcional, podran accedir-hi aquells animals que formin part de la pròpia activitat,
prèvia autorització expressa de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i sempre que observin les
mesures adients de seguretat, higiene i altres (Ordenança de protecció, control i tinença
d'animals domèstics i de companyia).
A cadascuna de les instal·lacions s’hi podran practicar les activitats esportives a què estiguin
específicament destinades i de les següents característiques:
-

Esport d’iniciació

-

Esports federat i/o de competició

-

Educació física escolar

-

Activitats esportives de lleure

-

Accions de promoció de la salut i l’activitat física

-

Activitats pròpies de l’Ajuntament

També podran practicar-se’n d’altres, o altres activitats no esportives, sempre que sigui
tècnicament possible, segons les seves particularitats i prèvia autorització municipal.
Cada instal·lació esportiva disposarà d’una fitxa on es detallaran les condicions d’ús, horaris i
altres aspectes d’obligat compliment per part de les persones i entitats usuàries.

Article 4. Gestió de les instal·lacions
Correspon a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, com entitat administradora competent i titular de

les instal·lacions esportives municipals, la gestió i autorització dels usos i les activitats que es
desenvolupin en aquests equipaments públics, atenent al principi d’interès general. Malgrat, tot,
aquesta podrà establir, si s’escau, la regulació altres fórmules d’entre les previstes per la
legislació aplicable a les corporacions locals.
La gestió de les instal·lacions podrà, per tant, tenir diferents fórmules:
-

Gestió directa: quan la gestió vagi a càrrec de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar

-

Gestió indirecta: quan la gestió d’aquesta instal·lació o els serveis que ofereix, sense
deixar de ser públics, es portin a terme per persones físiques o jurídiques que
desenvolupin una activitat substitutòria o concurrent pel que fa a les de l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar. La gestió indirecta es podrà dur a terme mitjançant qualsevol de les
formes establertes per la normativa de contractes del sector públic.

Correspon a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, la conservació i manteniment de les instal·lacions
esportives municipals (equipaments municipals), dins d’uns estàndards de qualitat socialment
acceptables.
Qualsevol desperfecte, queixa o suggeriment, tan en relació a les instal·lacions com al material
que s’hi contingui o en relació a la gestió i/o autorització dels usos, s’haurà de comunicar a
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar via instància genèrica.
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar compta amb una assegurança de responsabilitat civil pels
danys que es puguin produir derivats de l’ús de les instal·lacions esportives municipals i per les
activitats organitzades per ell mateix i, en cap cas, respondrà dels riscs d’accidents derivats de
la pròpia activitat autoritzada o responsabilitat civil de les entitats i/o persones usuàries que en
fan ús, aquestes assegurances hauran d’anar a càrrec de les persones usuàries i/o entitats

Article 5. Persones usuàries
Es considera persona usuària qualsevol persona, física o jurídica, que faci ús de les
instal·lacions esportives municipals en qualsevol de les modalitats descrites a l’Article 3, de
manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d’autorització d’ús per part de
l’Ajuntament.
Així mateix es consideraran persones usuàries aquelles que hi romanguin per participar o per
presenciar qualsevol esdeveniment que hi tingui lloc.
Totes les persones usuàries de les IEM queden sotmeses a aquest Reglament d’ús, així com a
les lleis que afectin la pràctica de l’activitat que s’hi porti a terme. Tota persona usuària accepta
el seu contingut i les obligacions que se’n deriven i el seu desconeixement no l’eximeix del seu
compliment.
Cap persona usuària podrà fer ús de les IEM sense autorització prèvia per part de l’Ajuntament
de Vilobí d’Onyar. L’incompliment d’aquest article suposarà una sanció econòmica a l’entitat o
persona usuària infractora. En l’article 17 s’especifiquen la tipologia d’infraccions i en el 18 es
defineixen les sancions.
Les persones usuàries tenen dret a :
-

Utilitzar les instal·lacions esportives d’acord amb la seva pròpia naturalesa, d’acord
amb les condicions d’ús de cada equipament i d’acord amb el contingut de l’autorització
municipal concedida, si s’escau.

-

Rebre informació sobre les instal·lacions esportives, horaris, preus públics, activitats i
tot allò que se’n derivi en relació al seu ús.

-

Rebre els serveis convinguts.

-

Fer arribar a l’Ajuntament, a través d’instància genèrica, els suggeriments i les queixes
que consideri oportunes, rebre resposta a la citada demanda.

-

Gaudir de les instal·lacions i dels espais esportius en un bon estat d’higiene,
manteniment i seguretat, que li permeti desenvolupar correctament l’activitat
autoritzada.

Totes les persones usuàries tenen el deure de:
-

Fer un ús adequat de la instal·lació i de l’equipament

-

Respectar el personal municipal i el contractat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i la
resta de persones usuàries de l’equipament, observant les normes generals de
convivència.

-

Seguir les instruccions del personal municipal o de les persones encarregades de
l’activitat.

-

Accedir només als espais autoritzats per al desenvolupament de les activitats. En el cas
de les persones visitants, només podran accedir als accessos generals, als espais
comuns i a les grades.

-

Respectar els horaris per als qual s’ha autoritzat l’ús de la instal·lació, tant d’entrada
com a de sortida.

-

Un cop finalitzada l’activitat deixar els espais utilitzats nets, lliures de qualsevol material
i en correctes condicions d’ordre. El material o equipament haurà de ser dipositat, per
part de les persones usuàries, al magatzem o espai corresponent i en les condicions
que indiqui el personal municipal responsable de la instal·lació. En qualsevol cas
s’haurà de garantir el seu ús posterior en perfectes condicions. Cada persona o entitat
usuària serà la única responsable dels objectes propis dipositats en qualsevol espai o
equipament d’una instal·lació esportiva municipal.

-

Fer-se càrrec de la despesa de reposició i/o arranjament de material o instal·lació que
es faci malbé per ús incorrecte.

-

Utilitzar l’equipament, la vestimenta esportiva i el calçat adient i oportú per a cada
instal·lació i per la pràctica esportiva a realitzar. No es podrà utilitzar la instal·lació i
equipament per a finalitats diferents a les autoritzades

-

Informar i comunicar de forma immediata, a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, qualsevol
desperfecte, deficiència o deteriorament. Enviar-ho a esports@vilobidonyar.cat.

-

Abandonar la instal·lació quan hagin estat advertides de l’incompliment del reglament i
es neguin a rectificar la seva conducta. A aquest efecte, el personal de la instal·l ació té
la capacitat d’expulsar qualsevol persona o entitat que no compleixi el reglament vigent,
general i específic, que figura recollida com a no permesa o com a obligatòria per a
cada espai, d’acord amb el present Reglament i amb la resta de reglament legal que
sigui d’aplicació, posant en coneixement d’aquest fet a la Regidoria d’Esports.

-

Abonar puntualment les taxes i/o preus públics establerts per a cada servei o espai
esportiu i per a cada modalitat d’ús determinada.

-

Col·laborar en el manteniment de la neteja de la instal·lació i, amb aquesta finalitat, fer
ús de les papereres i dels recipients higiènics que hi ha. No està permès menjar cap
producte amb closca (pipes, etc.), ni xiclets, o productes similars, a cap IEM.

Obligacions dels grups d’usuaris/àries no constituïts com a entitat/club/associació:
Són obligacions específiques per als dels grups d’usuaris/àries no constituïts com a entitats, a
més de les determinades anteriorment per a totes les persones usuàries, les següents:
-

Designar, davant l’Ajuntament, la persona que representa l’entitat a l’efecte d’elaborar
el pla d’usos de cada temporada.

-

Designar una persona delegada dels equips, que col·laborarà en el control de les
competicions i entrenaments.

-

Subscriure i mantenir la vigència de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i
d’accidents que cobreixin les activitats que s’han de realitzar i les persones participants,
tant practicants com públic assistent, si s’escau.

-

Comunicar, amb la urgència necessària, qualsevol incidència derivada de les activitats
que es produeixi durant la seva permanència en la instal·lació.

-

Utilitzar la instal·lació per a la finalitat determinada en l’acord d’utilització i segons el
calendari previst al pla d’usos.

-

Respectar el nombre màxim d’usuàries i usuaris d’acord amb la comunicació efectuada
en el moment de l’autorització.

-

Sol·licitar autorització expressa de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar per modificar les condicions d’ús dels dos apartats anteriors.

-

Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats de la
resta d’usuaris i usuàries de la IEM.

Obligacions de les entitats/clubs/associacions:
Són obligacions específiques per a les entitats/clubs/associacions, a més de les determinades
anteriorment per a totes les persones usuàries, les següents:
-

Serà obligació de les entitats difondre el present reglament a la seva massa social, tant
esportiva com no esportiva, i vetllar pel seu compliment.

-

Comunicar qualsevol activitat organitzada dins de l'horari d'entrenament (partits
amistosos, competició, presentacions, etc.) a la Regidoria d’Esports amb un mínim de
72 hores d'antelació.

-

Totes les modificacions dels partits de competició segons calendari dels equips que
juguen com a locals han d'ésser comunicats a la Regidoria d’Esports abans del dimarts
previ al cap de setmana en què es disputen. Abans de confirmar qualsevol canvi sobre
el calendari previst, s’haurà d’haver consultat amb la Regidoria la seva viabilitat.

-

Agrupar els partits a les franges horàries autoritzades, per tal d’optimitzar els recursos
de les instal·lacions.

-

Segons els paràmetres de la Llei de l'Esport, que regula l'accés a les instal·lacions
esportives municipals, les entitats esportives hauran de tenir regulades les seves
activitats de forma que totes les persones usuàries, sòcies, inscrites, matriculades i
abonades disposin d'una llicència esportiva que els doni les cobertures sol·licitades per
llei (eventuals indemnitzacions, assistència sanitària, responsabilitat civil, etc).

-

Fer-se càrrec de la despesa ocasionada per la reparació de qualsevol desperfecte
ocasionat a les instal·lacions municipals, derivat d’un ús incorrecte d’aquestes. En cas

contrari, l’Ajuntament podria retirar l’import de la subvenció anual o restar l’import dels
danys de la possible subvenció.
-

Els clubs, entitats o associacions que estan autoritzades a l’ús de les IEM, són
responsables de vetllar pel comportament de les persones esportistes, personal tècnic i
públic assistent tant als entrenaments com a les competicions, així de com les
persones esportistes, personal tècnic i públic de l’equip visitant. Això significa que
seran els responsables si es produeix desperfectes en la instal·lació en l’horari i dies
autoritzats pel seu ús, encara que siguin realitzats per membres o púbic de l’equip
visitant.

-

Designar una persona responsable de l’activitat que tindrà cura que aquesta es
desenvolupi de manera correcta. Haurà de romandre a la instal·lació durant l’activitat i
vetllarà perquè, un cop finalitzada, les dependències utilitzades quedin en perfecte
estat d’ús.

-

Complir estrictament els horaris autoritzats. No es podran utilitzar d’altres espais ni
franges horàries sense l’autorització de l’Ajuntament. Els endarreriments no podran
perjudicar l’horari de la resta de persones usuàries o l’horari de tancament de la
instal·lació.

-

Acreditar convenientment a tot el personal tècnic, cos d’entrenadors/es, monitoratge,
professorat, persones delegades i altres auxiliars de pista.

-

En els entrenaments, sempre que estigui disponible el vestidor, es podrà accedir-hi 30
minuts abans de començar l’activitat i la sortida s’haurà de fer 30 minuts després
d’haver-la finalitzat.

-

En la competició, els equips podran accedir-hi 1 hora abans, sempre que estigui
disponible.

Mínims de persones usuàries per a cada instal·lació
Per fer ús de les IEM hi ha un nombre mínim de practicants establert:
-

Camps municipals d’esports: mínim 8 usuaris per activitat esportiva i camp

-

Pistes poliesportives: mínim 6 usuaris per activitat esportiva i pista

-

En el cas d’esports individuals, aquell nombre que consideri l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar.

L’aplicació d’aquests mínims podrà ser alterada a criteri de l’Ajuntament.

Article 6. Sol·licituds i autoritzacions d’ús
Els clubs, les associacions, grups o col·lectius i les persones físiques interessades poden
sol·licitar l’ús dels espais de les IEM per a la realització de les seves activitats, d’acord amb
aquest Reglament. Hauran de presentar una sol·licitud, segons el model corresponent adjunt
en l’annex 2, que haurà d’anar acompanyada de la instància al Registre d'entrada de
documents de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
MODEL A: Sol·licitud d’activitats esportives anuals, període escolar.
MODEL B: sol·licitud d’activitats anuals no esportives.
MODEL C: Sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives per activitat ocasional no regular, (actes
esportius extraordinaris, actes no esportius, etc.)
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i adjudicat l'ús de les instal·lacions, no
s'acceptarà cap modificació; en tot cas s'haurà de cursar una nova sol·licitud.

6.1 Requisits que ha de complir una entitat/club/associació que sol·licita les IEM.
Per sol·licitar l’ús d’instal·lacions, s’ha de complir el següent:
a) Que estigui legalment construïda.
b) Que estigui correctament inscrita al registre d’entitats esportives del Consell Català de
l’Esport i/o al registre d’entitats de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
c) Que es presenti una declaració jurada on s’accepti el present reglament
6.2 Requeriments que ha de complir una persona física o agrupació de persones usuàries no
constituïdes com a entitat que sol·licita les IEM
Per sol·licitar l’ús d’instal·lacions, s’ha de complir el següent:
a) Que les persones participants disposin de DNI o NIE vigent.
b) Que es presenti una declaració jurada on s’accepti el present reglament.

6.3 Tipus de sol·licituds i terminis.
Atès que l’ús dels espais pot ser puntual o continuat, s’estableixen els següents tipus de
sol·licituds:
Anuals: per tota la temporada, per entrenaments i/o competi ció esportiva o altres
activitats que durin tota la temporada esportiva o curs escolar.
Les sol·licituds anuals tindran de duració el període del curs escolar, és a dir, del setembre
al juny de l’any següent.
Les entitats o persones autoritzades per un període anual/periòdic hauran d’entregar a les
oficines municipals el calendari, si existeix, abans de començar l’activitat i amb temps
suficient per tal que es puguin organitzar les diferents activitats i/o competicions en una
planificació general.
Les modificacions de les jornades de competició (tant de data com d’horari) s’han de

notificar amb temps suficient i sempre estaran supeditades a la disponibilitat de la
instal·lació. La no comunicació de les modificacions serà considerada com a ús fora del
període autoritzat i podrà ser sancionat com queda definit a l’article 18 de sancions.
Les entitats/clubs/associacions o persones usuàries que no facin les sol·licituds dins el
termini previst, hauran d’adaptar-se a les franges horàries lliures.
Tindran preferència d’ús de les IEM els equips que les utilitzin habitualment i amb repetició
d’anys anteriors, i sempre prioritzant els horaris en funció de l’edat dels/de les persones
esportistes.
Les sol·licituds es realitzaran abans del dia 10 de juliol segons els model A (Sol·licitud
d’horaris d’entrenament regular i competicions a les instal·lacions esportives municipals) i
es presentaran al Registre d’entrada de l’Ajuntament de forma presencial o bé pel mitjà
electrònic que s’estableixi mitjançant escrit adreçat a la Regidoria d’Esports.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació, per la seva
valoració:
a) Memòria esportiva del club de la temporada en curs o de l’activitat que es
realitzarà.
b) Tipus d’activitat que es vol realitzar.
c)

Pressupost aprovat per l’activitat.

d) En el cas de les activitats esportives:
o

Llistat d’equips per a cada horari.

o

Nombre de membres del club segmentat per esportistes, entrenadors/es i
membres de la junta directiva. Cal segmentar també per categoria, edat i sexe i
nombre de persones empadronades al municipi.

o

Pla d'entrenament de la temporada en curs amb nombre d'esportistes per equip
i fitxes federatives per equip.

Les entitats que no facin les sol·licituds dins el termini previst, hauran d’acomodar-se
posteriorment, als horaris lliures.
Les entitats que participin en competició hauran de comunicar els calendaris de competició
de tots els seus equips i esportistes abans de l’1 d’octubre. En el cas que alguna entitat no
pugui complir aquest termini per no disposar del calendari, comunicarà a la Regidoria
d’Esports aquesta informació.
Les modificacions horàries de les activitats (entrenaments i partits de competició)
sol·licitades per les entitats i acordades entre clubs s'hauran de comunicar per correu
electrònic a la Regidoria d’Esports amb antelació de 7 dies i abans d’efectuar la gestió
amb la federació o organisme corresponent.
L’autorització d’ús d’espais podrà ser modificada un cop començada la temporada
esportiva, quan concorrin circumstàncies que ho facin necessari.

Puntuals: per dies o períodes concrets o per actes ocasionals i/o extraordinaris.
Són aquelles sol·licituds per a entrenaments o competició esportiva fora de les cessions
d’ús per temporada, de caràcter puntual i de poca durada.
Són aquelles sol·licituds per a celebrar actes esportius, culturals, recreatius o de

naturalesa anàloga, de caràcter extraordinari i puntual.
Les sol·licituds puntuals tindran la durada del temps concret sol·licitat. S’hauran de
presentar amb un mínim de 10 dies d’antelació. MODEL B Sol·licitud d’ús d’instal·lacions
esportives per activitat ocasional no regular, (actes esportius extraordinaris, actes no
esportius, etc.)
En el cas de celebració de campus esportius en temps de vacances escolars o altres
activitats realitzades fora de la temporada esportiva, s’haurà de presentar la sol·licitud d'ús
i la proposta d'horaris juntament amb la resta de documentació o informació pròpia
d’aquestes activitats. La presentació de les sol·licituds hauran de fer 2 mesos abans de
l’inici de l’activitat.
La Regidoria d’Esports podrà modificar les cessions d’ús d’espais autoritzades quan
concorrin circumstàncies que ho facin aconsellable.
Les entitats esportives que sol·licitin espais per a celebrar actes extraordinaris
acompanyaran tots els requeriments que exigeixin els òrgans col·laboradors, siguin
Federacions Esportives o d’altres.
A més dels requisits habituals, la sol·licitud haurà d’especificar:
a) Espai sol·licitat.
b) Horari sol·licitat per l’activitat i els preparatius.
c) Persona responsable.
d) Les característiques de l’activitat.
e) El nombre de persones aproximat que hi poden assistir.
f)

Assegurança de RC, que cobreixi els riscs de danys a tercers i de desperfectes a la
instal·lació i annexos. L’import de l’assegurança anirà en funció del nombre de
persones usuàries previst i de la instal·lació sol·licitada.

g) Assegurança d’accidents per a totes les persones participants, en el cas de
desenvolupar una activitat esportiva i no disposar de llicència esportiva en vigor.
L’Ajuntament es reserva el dret de demanar altres informacions al respecte que siguin
considerades d’interès.

Si s’autoritza l’activitat, les persones sol·licitants/organitzadores hauran d’abonar prèviament la
taxa establerta per a cada IEM i hauran de dipositar una fiança a determinar en previsió dels
possibles desperfectes en els béns de les IEM. L’import de la fiança es determinarà en funció
del nombre de persones usuàries previst i de la instal·lació sol·licitada. En cada cas, s’hauran
de preveure, per mitjà de l’aprovació d’un contracte o conveni entre l’entitat i l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar els conceptes de neteja, seguretat, assegurances i d’altres aspectes que es
considerin necessaris. El conveni pot preveure la innecessarietat del dipòsit de fiança i del
pagament de la taxa d’ús en funció de la naturalesa del/de la sol·licitant Les despeses
derivades en tots aquests conceptes aniran a càrrec de l’entitat sol·licitant. En aquest cas serà
necessària la prèvia declaració per part de l’Ajuntament de què l’activitat és d’ interès públic.
En els casos en què l’organització de l’activitat depengui d’una entitat local sense ànim de lucre
i els costos originaris per l’activitat no suposin un increment de la despesa corrent prevista per
aquests casos, no s’aplicarà el pagament del preu públic establert i l’Ajuntament es farà càrrec
de les despeses derivades del personal municipal, els consums i la neteja de la instal·lació.

L’Ajuntament estudiarà la viabilitat i compatibilitat de l’activitat i en decidirà l’autorització o
denegació que serà motivada i subjecta a les normes d’aquest Reglament.
Una vegada s’hagi constatat que no hi ha cap inconvenient, l’Ajuntament resoldrà i notificarà
les resolucions. En cas que no existís una resolució expressa en el termini de dos mesos des
del moment en que es va efectuar la sol·licitud, aquesta s’entendrà denegada per silenci
administratiu.
Posteriorment a la notificació d’autorització i prèviament a l’inici de l’activitat autoritzada s’haurà
d’acreditar el pagament del preu públic, si és el cas, i que es disposa de la pòlissa
d’assegurança corresponent.
L’autorització no crearà, en cap cas, una relació contractual de cap tipus amb l’Ajuntament.
En el cas de sol·licituds fora de termini, per motius d’urgència justificada, es podrà autoritzar
l’ús de les IEM sense aplicar els terminis que puguin ser regulats per a qualsevol convocatòria
pública.
Les autoritzacions seran personals i intransferibles. No és podrà cedir, traspassar, autoritzar o
llogar a terceres persones l’espai, ni consentir l’entrada a persones alienes a l’activitat, amb
excepció del personal de l’Ajuntament.
No es podran introduir modificacions en cap dels paràmetres de les autoritzacions. Qualsevol
modificació necessària s’haurà de presentar novament via instància genèrica, per tal que les
persones responsables l’analitzin. Excepcionalment, l’autorització concedida podrà modificar-se
d’ofici o a instància de part, per variació de les causes que la motiven i sempre que hi hagi una
causa que ho justifiqui.
L’Ajuntament podrà anular en tot moment qualsevol de les dues classes de sol·licituds, per
donar preferència a activitats municipals, festes, celebracions, treballs de manteniment o altres
programacions per part de la corporació. Així mateix es podrà denegar l’autorització per no
haver abonat les taxes corresponents o no disposar de la pòlissa d’assegurança exigida.
Aquesta situació no donarà dret a cap tipus d’indemnització.
El personal responsable de les IEM podrà procedir al tancament total o parcial d’una instal·lació
quan per raons climatològiques, de manteniment o de seguretat consideri que existeix algun
risc per a les persones o per a les instal·lacions. Aquesta situació tampoc donarà dret a cap
tipus d’indemnització.
En tot cas, l’Ajuntament vetllarà per a trobar alternatives als equipaments municipals, per a la
continuïtat de la pràctica de l’esport de les persones usuàries, en el cas que les autoritzacions
siguin anul·lades per qualsevol dels motius anteriors
No és permès, en cap cas, l’ús de les IEM per part d’entitats o persones físiques que vulguin
obtenir un rendiment i benefici econòmic personal, llevat d’autorització expressa de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Quan la persona autoritzada renunciï a fer ús dels espais concedits, ho haurà de comunicar a
l’Ajuntament amb el màxim d’antelació possible.

Article 7. Criteris per a l’autorització d’ús
La tipologia de les activitats pot ser molt diversa d’acord amb les necessitats i característiques
de les persones físiques o jurídiques que les promoguin i/o organitzin (activitats continuades o

bé puntuals; activitats formatives, lúdiques, culturals, recreatives, esportives, socials..., activitats
adreçades al públic infantil, juvenil, gent gran, població en general...). Tanmateix, sigui quina
sigui la tipologia de l’activitat només s’autoritzarà l’ús de les instal·lacions sempre i quan
aquestes siguin compatibles amb l’activitat a realitzar.
El desenvolupament i gestió d’aquestes activitats caldrà que s’ajusti a la normativa
corresponent en cada cas, respectant també la pròpia de cada instal·lac ió
Les autoritzacions d’ús de les IEM es faran seguint el següent ordre de prelació:
-

Activitats organitzades per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.

-

En horari escolar: la formació en la pràctica d’activitats físiques o esportives que
s’imparteixin des de l’escola pública local i de la llar d’infants municipal.

-

Fins a les 20h: activitats esportives que practiquin la formació de l’esport de base i
estiguin organitzades per entitats inscrites en el Registre d’entitats esportives de Vilobí
d’Onyar.

-

Activitats esportives que practiquin l’esport de competició oficial i siguin organitzades
per entitats inscrites en el Registre d’entitats esportives de Vilobí d’Onyar.

-

Activitats esportives sense competició oficial i que siguin organitzades per entitats
inscrites en el Registre d’entitats esportives de Vilobí d’Onyar.

-

Activitats esportives organitzades per agrupacions de persones usuàries del municipi
de Vilobí d’Onyar no constituïdes com a entitat

-

Entitats o persones que lloguin la instal·lació.

En cas de coincidència de dues o més entitats, que sol·licitin l’ús de les instal·lacions en
horaris coincidents, i que tinguin un mateix ordre de prioritat, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
cercarà una resolució per avinença entre les dues parts.
En cas que no sigui possible l’avinença, l’Ajuntament valorarà la prioritat d’ús atenent als
següents criteris i ordre de prelació:
-

història del club al municipi: anys d’activitat o edicions per la qual es sol·licita l’espai.

-

utilització de la instal·lació en el mateix horari els anys anteriors

-

nombre de participants de l’activitat

-

diversificació de la tipologia d’esports/tipus d’esportistes

Article 8. Procediment i terminis per a l’autorització dels usos anuals/periòdics
Les entitats, que vulguin desenvolupar les seves activitats en una instal·lació municipal durant
una temporada hauran de presentar, fins el 10 de juliol de cada any, la corresponent sol·licitud
d’autorització a l’Ajuntament adjuntant la següent documentació:
-

Inscripció al registre d’entitats de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i la declaració
responsable conforme les dades que figuren al registre no han patit cap tipus de

variació.
-

Pòlissa d’assegurança vigent i al corrent de pagament amb la cobertura de les activitats
que es realitzaran, i amb cobertura per atendre la responsabilitat civil derivada dels
desperfectes que es puguin ocasionar als equipaments municipals.

-

Detall dels espais o equipaments que es volen utilitzar. Calendari i horari d’usos i grups.

-

Número de persones que participaran a l’activitat especificades per categories.

Una vegada valorades les sol·licituds d’utilització de les instal·lacions esportives, l’Ajuntament
farà pública la corresponent resolució, publicant el calendari d’utilització de les instal·lacions, i
s’obrirà un període de 10 dies per tal que els sol·licitants puguin presentar les al·legacions que
es considerin oportunes. Exhaurit aquest termini, l’Ajuntament resoldrà aquestes al·legacions i
establirà els calendari d’utilització definitiu per a la temporada esportiva.
L’ús de les instal·lacions esportives municipals per una activitat continuada, es regularà per un
conveni específic.
Les modificacions posteriors a la resolució definitiva d’espais i d’hores, o la incorporació de les
peticions de les entitats que es realitzin amb posterioritat a aquesta resolució, s’hauran
d’adequar als espais i a les hores que estiguin lliures o sotmetre’s a un possible acord
d’avinença amb els altres usuaris.
En cas que l’Ajuntament comprovi que la documentació presentada per obtenir la sol·licitud no
s’ajusta a la realitat o conté falsedats, tindrà plena potestat per revocar l’autorització concedida,
aplicar les sancions que corresponguin i de donar-ne compte a l’autoritat o administració
competent.

Article 9. Condicions d’accés a les instal·lacions
En el moment de la utilització de les instal·lacions hi haurà d’haver una persona responsable
que representi l’entitat i que serà un/a directiu/va, entrenador/a, delegat/da de camp, mestre/a,
etc. En cap cas els i les alumnes o esportistes podran romandre soles a la instal·lació ni es
permetrà l’accés a la instal·lació sense una persona responsable. Serà responsabilitat de la
persona responsable vetllar pel bon comportament de les persones usuàries dins de les
instal·lacions, inclosos els vestuaris.
En cas d’assistència de públic, tant de persones espectadores com d’acompanyants, la
persona o entitat autoritzada haurà de garantir l’ordre, el comportament cívic i la seguretat de
totes elles. També vetllarà perquè les actuacions del públic assistent a l’acti vitat segueixin el
present Reglament i impedirà que es puguin produir aldarulls o desperfectes a la instal·lació.
No es permetrà l’accés a les instal·lacions a cap mena de vehicle a motor, excepte que sigui
necessari per al manteniment de les instal·lacions o que se n’autoritzi expressament i
motivadament per part de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Les persones usuàries no podran accedir a les instal·lacions amb vehicles, monopatins, patins,
bicicletes o similars, ni amb cap estri o material que no estigui destinat a la pràctica de l’activitat
per la qual estan autoritzades, excepte amb permís exprés. Les persones que ho necessitin per
raons de mobilitat reduïda en atenció al seu grau de discapacitat, sí que ho podran fer.
Accés als vestidors
La persona responsable de l’entitat/club/associació/agrupació/persona usuària ha de fer un
control dels vestidors durant i després de la seva utilització a fi d’evitar qualsevol incidència i

vetllar pel bon ús d’aquest espai. Això inclou mantenir-los nets, evitar malbaratament d’aigua,
llum, calefacció, etc.
Així mateix haurà d’informar, a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, via instància genèrica o correu a
esports@vilobidonyar.cat, immediatament abans de la seva utilització de qualsevol desperfecte
que detecti. En cas de no fer-ho es podrà imputar, a l’entitat autoritzada, els desperfectes
detectats que no hagin estat notificats.
En el cas de les activitats esportives l’accés a la zona de vestuaris està restringit única i
exclusivament als/a les esportives i cos tècnic, delegat/da de camp, àrbitres, assistents arbitrals
o de taula i personal autoritzat. Excepcionalment, quan els/les esportistes siguin menors de 6
anys, es permetrà l’accés als vestidors d’una mare, pare o tutor/a legal.
Els usos dels vestidors són específicament per canviar-se i equipar-se per l’activitat. No és un
espai de celebracions, en el qual no s’hi pot menjar. Qualsevol altre ús ha de ser autoritzat per
l’Ajuntament.

Article.10 Assegurances i responsabilitats derivades de l’ús
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar disposa d’una assegurança de responsabilitat civil pels danys
que es puguin produir derivats de l’ús de les instal·lacions esportives municipals i per les
activitats organitzades per ell mateix i, en cap cas, respondrà dels riscs d’accidents derivats de
la pròpia activitat autoritzada, assegurança que haurà d’anar a càrrec de les persones usuàries.
La persona usuària autoritzada és responsable de tots els danys que es puguin produir durant
l’ús de les instal·lacions, per aquest motiu les institucions, entitats i grups que hagin estat
autoritzades per a l’ús d’instal·lacions i equipaments municipals hauran de disposar, en tots els
casos, d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i d’accidents i la
del personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat i pels danys i perjudicis sobre les
instal·lacions que es puguin ocasionar durant la seva realització.
Les activitats que no siguin esportives, però que es facin en instal·lacions esportives, també
hauran de disposar de les assegurances de responsabilitat civil i accidents, a més de complir
amb tota la normativa vigent per la naturalesa de l’acte de què es tracti.
Seran les pròpies persones usuàries les que respondran del risc d’accident així com dels
accidents que es puguin produir per un mal ús de les instal·lacions i el seu material.

Article 11. Ús de material
Les persones usuàries de les instal·lacions tenen dret a fer servir el material comú de propietat
municipal disponible a cadascuna de les instal·lacions. En cas que la persona usuària o entitat
necessiti material específic per a la seva pràctica esportiva que no estigui disponible a la
instal·lació, se l’haurà de proporcionar i gestionar ell mateix. En cap cas es permetrà l’entrada
de material (esportiu o de qualsevol altre tipus) que no hagi estat autoritzat per l’Ajuntament.
En cas que la incorrecta utilització del material de les instal·lacions provoqui un desperfecte o
deteriorament inadequat, l’entitat a qui representi l’esportista es farà càrrec de la reposició
corresponent. En cas d’actuar individualment, serà la persona usuària mateix qui es faci càrrec
de la reposició. En cap cas quedarà exempta de les responsabilitats derivades de les
actuacions davant l’administració pública o altres particulars.
Si el material municipal ha de sortir de la instal·lació, caldrà l’autorització expressa per escrit

per part de l’Ajuntament i s’haurà de fer la corresponent sol·licitud al registre d’entrada general.
El material específic de cada activitat serà propietat de cada entitat o persona usuària i aquesta
en serà la responsable. Les entitats locals podran disposar de magatzems o espais, sempre
segons disponibilitat, que anirà vinculada al calendari d’autorització.
Totes les persones usuàries de les instal·lacions es portives municipals són responsables de
posar i treure el material esportiu utilitzat un cop acabada l’activitat a la instal·lació. Les
instal·lacions s’hauran de deixar en el mateix estat en què han estat trobades.
L’Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes o robatoris que es puguin produir.

Article 12. Cessió de claus de les instal·lacions
En el cas de les autoritzacions de periodicitat anual/periòdica, l’Ajuntament entregarà una còpia
de la clau de les instal·lacions a la persona autoritzada, que en serà la màxima responsable.
Aquesta situació no autoritza a cap membre d’entitat o a altres persones a utilitzar la instal·lació
fora dels horaris acordats ni per a altres finalitats diferents a les establertes. L’incompliment pot
ser causa de la retirada de la clau i de la corresponent sanció econòmica deguda a la utilització
de les instal·lacions fora de l’horari i/o condicions autoritzades.
En el cas de les autoritzacions d’ús puntual, la persona responsable de la sol·licitud haurà de
retirar les claus de les oficines municipals el mateix dia que es dugui a terme l’activitat. En el
cas que l’activitat es realitzi durant el cap de setmana, s’haurà de retirar el divendres anterior,
en horari d’oficina. Si així s’indica, serà el personal municipal qui obri i tanqui les instal·lacions.
Les claus s’hauran de retornar en finalitzar l’activitat. Si en el moment de finalització de
l’activitat les oficines municipals romanguessin tancades, la devolució es faria efectiva el
següent dia en què les oficines estiguessin obertes.
L’entitat, club o persona usuària és responsable, un cop acabada l’activitat, de deixar tancats
els espais, els armaris, els subministraments (aigua, llum, gas), la climatització i les
instal·lacions utilitzades.
Queda totalment prohibit fer reproduccions de les claus. Si per qualsevol motiu se’n necessita
més d’una còpia s’haurà de comunicar a l’Ajuntament i aquest analitzarà si es necessària la
seva reproducció o no.
Per pèrdua o sostracció de claus de les IEM, l’entitat/club/associació/agrupació/persona usuària
ho haurà de comunicar a esports@vilobidonyar.cat i haurà d’abonar l’import de la mateixa
segons la Ordenança Fiscal número 16 de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.

Article 13. Taxes derivades de l’ús
Els preus públics o taxes que hauran d’abonar o dipositar les persones interessades seran els
que s’estableixin en l’ordenança municipal vigent. Aquest pagament serà preceptiu i anterior a
l’inici de l’activitat i des del moment en què es concedeixi l’autorització d’ús. En cas que no es
faci efectiu abans de la data de celebració de l’activitat, l’autorització d’ús quedarà
automàticament revocada.
Quan per causes no imputables a la persona autoritzada ja s’hagi realitzat l’abonament de
l’import i s’hagi d’anular l’activitat, aquesta podrà reclamar el retorn de tot l’import abonat.

La quantitat total a pagar s’indicarà en l’autorització d’ús, així com també la forma de realitzar el
pagament.
La declaració d’exempció o bonificació de les taxes o preus públics es farà d’acord a les
disposicions que s’estableixin a les ordenances municipals vigents.

Article 14. Publicitat
Les IEM podran disposar d’espais o zones destinades a la publicitat i serà competència de
l’Ajuntament autoritzar-ne l’ús. Per tant, no està permesa l’exposició d’elements de publicitat,
tret que sigui prèviament autoritzada de forma expressa pel consistori.
Són de titularitat municipal els drets econòmics derivats de la col·locació de publicitat, sigui quin
sigui el seu suport físic, gràfic o pantalla d’imatge, estàtic o mòbil, permanent o no, que estigui
ubicada en les IEM.
L’Ajuntament podrà cedir i autoritzar discrecionalment l’existència de publicitat i els drets
econòmics que generi, a la persona usuària de la instal·lació – o a una d’elles – o a
l’organització d’una activitat, segons el cas, que haurà de complir amb els condicionants legals
que això representi. En tot cas, seran a compte i càrrec de la persona física o jurídica titular de
l’autorització l’aprofitament publicitari i totes les despeses que se’n derivin: manteniment,
conservació, instal·lació i retirada de cartells publicitaris, així com de qualsevol altre que es
pogués produir.
L’autorització per efectuar l’aprofitament publicitari no podrà tenir una durada superior a la de
l’autorització de l’ús de la instal·lació.
La publicitat que figuri a les IEM s’haurà d’ajustar a les disposicions vigents en la matèria i no
podrà ser sexista, ni racista, ni incitar a la violència, ni al consum de begudes alcohòliques, ni
tabac o substàncies estupefaents, ni ofensives contra persones o entitats o ser indecoroses.
Tampoc no podrà ser de cases d’apostes.
L’Ajuntament es reserva el dret de revocar en qualsevol moment les autoritzacions
d’aprofitament publicitari i retirar la publicitat quan no s’ajusti a les condicions imposades o al
contingut d’aquet reglament, sense dret a cap tipus d’indemnització.
En qualsevol informació que faci referència als serveis de la instal·lació, activitats que s’hi
portin a terme o a la pròpia instal·lació, s’hi ha de consignar la denominació oficial i la titularitat
de la instal·lació esportiva municipal, així com l’escut de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar com a
entitat col·laboradora.
Article. 15 Manteniment i conservació de les instal·lacions
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar és l’entitat responsable del manteniment, vigilància i
conservació de les IEM amb la finalitat de garantir la disponibilitat d’aquestes instal·lacions en
les millors condicions possibles per a la realització de les activitats que s’hi desenvolupin.
L’Ajuntament assumirà les despeses originades pel consum d’electricitat, aigua i calefacció. Pel
que fa a la neteja, s’assumirà des de l’Ajuntament d’acord amb el servei que tingui contractat i
sempre que sigui en horari de neteja habitual de la instal·lació.

En cas que l’activitat prevista no permeti la neteja de l’espai dins l’horari habitual, l’entitat o
persona autoritzada serà la responsable de deixar les instal·lacions en òptimes condicions de
neteja. En cas que la neteja l’assumeixi l’Ajuntament, les despeses derivades d’aquesta neteja
aniran a càrrec de l’entitat o persona organitzadora.
Article 16. Seguiment i control del Reglament
L’Ajuntament tindrà la facultat d’interpretar aquest Reglament, fer-ne el seguiment i proposar
les resolucions i sancions que cregui oportunes i segons el procediment següent:
-

Qualsevol membre de l’equip de govern, tècnic/a d’esports, agent de l’autoritat, força de
seguretat i personal de vigilància o de manteniment, tindrà l’autoritat per actuar per
l’estricte compliment d’aquesta normativa, notificant a l’Ajuntament, les situacions que
consideri inadequades.

-

Aquelles actuacions que es considerin que vulneren el compliment d’aquest Reglament,
seran valorades pel/per la tècnic/a d’esports que proposarà l’actuació i/o sanció a
aplicar.

-

L’alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui serà qui, en última instància, resoldrà les
actuacions i sancions a aplicar. Un cop presa la decisió de si s’adopta o no sanció,
s’emetrà resolució motivada, en la qual figurarà el contingut de la decisió i, si és el cas,
quina és la sanció adoptada. El text íntegre de la resolució serà comunicat a la
persona/es afectades.

Quan l’activitat que es realitzi sigui organitzada per l’Ajuntament, serà la organització la qui
vetllarà i es responsabilitzarà del compliment i seguiment del Reglament
Si l’empresa o entitat organitzadora és una tercera en conveni amb l’Ajuntament, serà la
signant del conveni qui es responsabilitzi i vetlli per l’aplicació del Reglament.

Article 17. Infraccions
Totes les persones usuàries que no compleixin el que disposa aquest “Reglament d’ús de les
instal·lacions esportives municipals de Vilobí d’Onyar” i facin mal ús de les instal·lacions o del
material dipositat, actuï en contra de les persones autoritzades per decidir (membres de la
corporació, cossos de seguretat, tècnic/a d’esports, personal de manteniment) o de la resta de
persones usuàries, hauran de respondre davant dels organismes competents dels seus actes,
segons la normativa vigent que sigui d’aplicació.

Seran infraccions lleus:
-

No anar correctament equipat per a la pràctica esportiva

-

L’incompliment de la resta d’articles no estipulats com a greus o molt greus.

Seran infraccions greus:
-

No respectar els horaris establerts i les condicions d’ús

-

Fer mal ús dels vestuaris

-

Alterar el funcionament intern de les instal·lacions

-

No obeir les ordres del personal de la instal·lació i resta de personal municipal

-

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 tres mesos

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 de les
persones usuàries de les instal·lacions

-

La reincidència o reiteració en la comissió d’infraccions considerades greus en un
període de tres mesos

En cas de produir-se actuacions violentes del públic i/o persones usuàries (siguin locals o no) i
el club organitzador de l’activitat esportiva no actuï amb contundència, l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar es reserva la potestat de prohibir l’accés a les instal·lacions esportives a aquella o
aquelles persones i de fer complir la sanció a l’entitat esportiva involucrada.
En cas de produir-se qualsevol incident que pugui suposar un risc per a la integritat de les
persones usuàries o espectadors, s’haurà d’avisar immediatament a la Guàrdia Municipal, així
com a altres cossos de seguretat que es cregui convenient.

Article 18. Sancions
18.1. Les sancions que s’imposaran a les persones responsables de les infraccions seran les
següents:
-

Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a un import màxim de 120,00 €
i poden portar aparellada la suspensió del dret d’ús de les IEM per a un termini de fins
a 1 mes.

-

Les infraccions greus se sancionaran amb multes entre 121,00 € i 600,00 € i poden
portar aparellada la suspensió del dret d’ús de les IEM per a un termini de fins a 1 any.

-

Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes entre 601 € i 1.000,00 € i poden
portar aparellada la suspensió del dret d’ús de les IEM per un termini indefinit.

18.2. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte els supòsits següents:
a) Transcendència social
b) Comportament abusiu de la persona infractora
c) Quantia global de l’operació que ha estat objecte de la infracció
d) Quantia del possible benefici il·lícit

Article 19. Responsabilitats

Seran responsables directes de les infraccions d’aquest reglament:
e) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret dels
supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal
d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares, les mares, els tutors, les
tutores o aquelles persones que en posseeixin la custòdia o guarda legal.
f)

Les entitats o les persones responsables de la persona usuària, quan la persona
infractora realitzi l’activitat formant part d’un col·lectiu, seran també responsables de les
infraccions que aquesta persona realitzi.

g) Les persones titulars d’autoritzacions o llicències, quan, amb motiu de l’exercici d’un
dret que se’ls ha concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquest
reglament.
La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no
evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar dels danys i perjudicis causats.

Article 20. Prescripció de les infraccions i sancions
Les infraccions i sancions recollides en el present reglament prescriuran en els terminis
establerts en la normativa general de procediment administratiu, és a dir: les infraccions molt
greus prescriuran en el termini de 3 anys, les greus en el termini de 2 anys i les lleus en el
termini de 6 mesos, a comptar des de la data de comissió de la infracció.

Article 21. Mesures reparatòries
Les persones responsables de les infraccions en un procediment sancionador podran
reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient.
El reconeixement de la responsabilitat, quan s’acompanya de l’oferiment de dur a terme
accions educatives per reparar el dany, com treballs voluntaris o cursos monogràfics,
determinarà la possibilitat que la persona instructora proposi a l’òrgan competent per sancionar,
el sobreseïment de l’expedient sancionador un cop la persona infractora acrediti haver reparat,
davant la comunitat, el dany ocasionat, amb la participació a c ursos o realització de treballs de
caràcter voluntari.

Article 22. Règim sancionador
El procediment sancionador aplicable a aquest Reglament serà el que estableix la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat.
La incoació i resolució de l’expedient sancionador correspon a l’alcalde/essa o regidor/a en qui
delegui la funció.

Disposició addicional
Correspon a l’alcalde o alcaldessa, o regidor/a en qui delegui, dictar les instruccions que
resultin necessàries per a la interpretació, aplicació i desenvolupament del present Reglament

Disposició derogatòria
Queden derogades les disposicions de l’Ajuntament d’inferior o igual rang que s’oposin al que
estableix aquest Reglament.

Disposició final
La present normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva en el Butlletí
Oficial de la Província, sempre que hagi transcorregut el termini de 15 dies que s’estableix als
article 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.
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CAMPS DE FUTBOL
Característiques Tècniques Generals
Tipus: Instal·lació de camps de futbol
Adreça: Avinguda Cal Ferrer Pagès
Camps:
- camp de F11 de gespa natural
- camp de F7 de gespa natural
Gestió de la instal·lació: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Camp de F11 de gespa natural





Dimensions 59,96 x 99,94 metres
Camp de F11 amb possibilitat de marcar dos camps de F7: C4 i C5. Compta
amb 2 porteries de F11, 2 porteries de F7 abatibles i 2 porteries de F7 mòbils.
Il·luminació: Focus
Equip de so: Si, instal·lat a les torres de llum i a la infermeria.

Camp de F7 de gespa natural






Dimensions 49,37 x 61,85 metres
Possibilitat de marcar 3 terrenys de joc de F7: C1, C2 i C3
Il·luminació: Focus
Equip de so: el mateix que el camp de F11
Porteries: 2 d’abatibles i 4 de mòbils

Vestidors, lavabos, i magatzems estan ubicats al lateral del camp de F11:






5 vestidors: 1 d’àrbitres i 4 per equips
4 espais de magatzem: 2 a l’edifici dels vestidors, 1 a les antigues taquilles i 1
contenidor.
1 sala polivalent: equipada amb taules, cadires i pantalla de projecció.
1 espai d’infermeria. Equipat amb una llitera i un congelador.
1 zona de serveis: 3 espais de lavabos, un dels quals adaptat.

Altres equipaments de la instal·lació:




Zona de màquines: calderes,....
Equip de megafonia instal·lat a l’espai d’infermeria
Plaques solars

Bar

Característiques de funcionament
Horaris de la instal·lació
La instal·lació es pot utilitzar tots els dies de la setmana de 10h a 22h. La cessió dels
espais es realitzarà amb el criteri de no sobrecarregar la gespa i malmetre el camp.
Per la temporada regular i per les entitats que fan un us continu, inicialment es limita
l’ús a:





Dimarts de 16.30 a 20h
Dijous de 16.30 a 22h
Divendres de 18 a 19.30h
Caps de setmana, en funció de l’activitat

Aquest horaris de disponibilitat sempre aniran condicionats a l’estat del terreny de joc,
valoració que es realitzarà des l’Ajuntament en fonament de les informacions tècniques
de la persona responsable del manteniment de la gespa. Actualment el servei de
manteniment dels camps de gespa natural estant licitats.
Temporalitat
Del 25 d’agost al 15 de Juliol
Tancament per manteniments anuals
Al llarg de l’any hi ha dos manteniments establerts que s’han de realitzar: punxat i
sorrejat. En algunes ocasions instal·lació de tepes, adobat, ressembrat... per aquest
tractaments es necessiten de 10 a 15 dies. Aquests tractaments es programen per
Setmana Santa i dins de la primera quinzena de setembre, aquestes dates poden
variar segons la climatologia.
Tancament per manteniment puntuals i tancament per qüestions externes
L’horari general d’ús dels camps de gespa natural podran ser alterats i modificats per
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, en base a criteris del personal tècnic de manteniment
de la instal·lació esportiva, qüestions climatològiques i per activitats o accions d’interès
municipal.

Accessos
Hi ha tres accessos, 2 ubicats al pàrquing del camp de futbol i un altre a l’Av. Cal
Ferrer Pagès.
A l’interior de la instal·lació està prohibida l’entrada i circulació de motocicletes,
bicicletes, patins, monopatins o similars.
Els/Les esportistes només podran fer ús de la instal·lació dintre del seu horari
d’entrenament o competició, respectant en tot moment als equips que hi estiguin
desenvolupant la seva activitat.
Les Claus
L’Ajuntament facilitarà un joc de claus a la persona responsable de la sol·licitud.
Està prohibit fer còpies de les claus.
En el cas de necessitar més d’un joc de claus, l’entitat, el club o persona, amb
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar establiran un acord de cessió d’ús. Aques t s’ha
d’especificar en l’autorització d’ús.
Un cop finalitzada la cessió d’ús, les claus s’han de retornar immediatament a
l’Ajuntament.

ESPAIS DE L’EQUIPAMENT
Vestidors
A la zona de vestidors només hi poden accedir els/les esportistes i directius/ves dels
equips, així com àrbitres, delegats/des i personal de l’ajuntament, amb la única
excepció del punt següent:


Els/Les esportistes menors de 6 anys podran accedir als vestidors
acompanyats d’una persona familiar o tutor/a, sempre i quan el club ho
consideri convenient i ho sol·liciti i obtingui la corresponent autorització de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. En cap altra situació, familiars i acompanyants
de les persones usuàries podran accedir-hi.

Les persones usuàries dels grups organitzats o col·lectius no podran accedir a
vestidors sense una persona responsable (entrenador/a i/o delegat/da), que
col·laborarà en el control de les competicions i els entrenaments. La persona
responsable del grup, en qualsevol categoria, serà el responsable del comportament
dels seus jugadors/res o alumnes tant en els vestidors com en els passadissos i

terreny de joc, així mateix es farà càrrec dels danys o desperfectes que es puguin
originar.
Els dies d’entrenament, l’accés als vestidors es farà 20 minuts abans i s’haurà de sortir
de la zona de vestidors 20 minuts després de la finalització de l’activitat.
Dins dels vestidors, per ajudar a millorar la vida saludable de les persones usuàries, es
prohibeix fumar, menjar i accedir-hi envasos de vidre. Tampoc es pot córrer dins dels
vestidors ni fer ús del material esportiu. D’aquesta manera, evitarem possibles
accidents i lesions als/a les esportistes i deteriorament de l’espai esportiu.
No es permetrà l’entrada amb el calçat enfangat o brut. A la zona de vestidor és on la
persona usuària haurà de canviar-se de calçat obligatòriament. No es pot accedir amb
calçat de carrer al terreny de joc.
S’aconsella l’ús de calçat específic de bany per dutxar-se.
No es permet la neteja de roba als vestidors
Qualsevol desperfecte detectat abans o durant la utilització dels vestidors ha de ser
notificada immediatament a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, via mail a
esports@vilobidonyar.cat
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar no es farà responsable dels objectes dipositats als
vestidors.
Es pot donar el cas que, per manca de vestidors, diferents grups hagin de compartir
vestidor.
Els objectes i roba trobats a la instal·lació, i per tant vestidors, es guardarà en un
magatzem durant el període màxim d’un mes. Si transcorregut aquest termini no s’ha
recollit per part de la persona usuària interessat, s’entregarà a una ONG o a la
deixalleria.
Un cop utilitzat els vestidors és responsabilitat de l’entitat deixar-los sense restes de
brossa. En cas de deixar-los bruts i necessitar una neteja extraordinària per
l’Ajuntament el cost anirà a càrrec de l’entitat.

Terreny de Joc
En el cas de l’activitat esportiva i física és obligatori l’ús de la indumentària esportiva
adequada per realitzar els diferents activitats.
Estan prohibides les botes de futbol amb tacs d’alumini.

Està prohibit menjar al terreny de joc, per evitar deteriorar la pròpia gespa.
L’entrada de begudes al terreny de joc serà només permesa mitjançant envàs de
plàstic i aquella beguda estrictament necessària per prendre durant els entrenaments o
partits.
S’ha evitar el consum de begudes carbonatades sobre els camps de gespa. Aquest
tipus de begudes produeixen aversió a la gespa.
Quan estan funcionant els aspersors, està totalment prohibit l’accés al terreny de joc.
Els grups en espera d’accedir al terreny de joc no hi entraran fins que hi hagi acabat
l’equip que el precedeixi i, en qualsevol cas, fins que la persona responsable ho
autoritzi.
Està prohibit arrossegar material i mobiliari sobre la gespa.
Les porteries
Les porteries de F7 seran manipulades per persones adultes o responsables de les
entitats. Les porteries mòbils, un cop finalitzat l’entrenament, s’han de deixar fora del
terreny de joc perquè no impedeixin els treballs de manteniment.
Les porteries de F7 instal·lades al camp de F11, s’hauran de recollir i col·locar els
protectors correctament.
Les banquetes, en els partits de futbol 7, seran col·locades pels equips i tornades al
seu lloc en finalitzar l’activitat.
Està prohibit penjar-se del travessers, pujar per les guies de les porteries i qualsevol
acció que pugui deteriorar l’equipament o produir un accident a la persona usuària.
Magatzems i material
La cessió dels armaris del magatzem va lligada a la temporalitat de la cessió dels
espais, això pot ser modificat per un acord entre les entitats i l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar. L’Ajuntament vetllarà perquè les entitats que els utilitzen en temporades
consecutives, si no hi ha la necessitat, puguin seguir utilitzant els magatzems en el
període d’estiu.
Anirà a càrrec de l’entitat que els espais cedits estiguin nets i ordenats.
No es pot guardar productes que es puguin deteriorar o malmetre el magatzem (líquids
corrosius, inflamables...).

Els clubs i entitats són els responsables del seu material, que una vegada finalitzada
l’activitat haurà de quedar recollit i guardat al seu lloc. L’Ajuntament no es fa
responsable dels objectes desapareguts en aquests espais.

El Bar
L’Ajuntament podrà cedir, sota contracte administratiu, l’explotació dels establiments
dedicats a la venda de consumibles que es trobin dins o annexos a les instal·lacions
esportives municipals.
Aquest contracte obligarà a l’empresa o entitat explotadora a complir amb la normativa
vigent sobre aquesta matèria en tot moment. L’incompliment de la normativa legal
vigent o algun precepte legal, podrà suposar la retirada de la concessió per part de
l’Ajuntament, sense perjudici d’altres accions legals i sense tenir dret, l’empresa
concessionària, al cobrament de cap indemnització.
L’activitat ha de complir la normativa pròpia de la restauració i de l’activitat que s’hi
realitza:


En el cas de les esportives: Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.



En el cas de les activitats d’espectacles públics i les activitats recreatives: Llei
11/2009, del 6 de juliol

Serà responsabilitat de l’empresa gestora del bar, o de l’entitat que estigui utilitzant les
instal·lacions, vetllar per aquest compliment.

Altres
L’equipament compta amb un servei de megafonia i que està instal·lat a l’espai
d’infermeria. Exclusivament i a responsabilitat ella només el podrà manipular les
persones responsables de l’activitat. Aquesta megafonia permet posar música ambient
i comunicar avisos.
Cada entitat té la obligació de portar la seva pròpia farmaciola.
En cas d’emergència hi ha un desfibril·lador ubicat a l’edifici del CAP.
Només pot manipular la il·luminació la persona autoritzada i responsable de l’activitat.
No es pot manipular cap altre element del quatre elèctric, exceptuant a personal
autoritzat per l’Ajuntament.

La llum artificial s’encendrà quan la llum ambiental dificulti el normal desenvolupament
de les activitats.
Al finalitzar l’activitat la persona responsable apagarà totalment la llum artificial del
terreny de joc.
La instal·lació compta amb un marcador que funciona amb una consola, aquesta es
guardarà a l’espai d’infermeria i només la poden utilitzar les persones responsables de
l’activitat.
En cas de pluja, la consola del marcador s’ha de resguardar per tal d’evitar
desperfectes.
El rec només podrà ser manipulat per les persones autoritzades per part de
l’Ajuntament.

PAVELLÓ DE VILOBÍ D’ONYAR
Característiques tècniques
Tipus: Pavelló Poliesportiu
Adreça: Avinguda Sant Margarida
Dimensions de la pista: 23m x 44m = 1012m2
Pistes: única pista, en que hi ha marcada les línies de Bàsquet (una c entral i dues
laterals), Handbol, Futbol Sala i voleibol (una central i una lateral, ambdues amb els
forats per posar els pals). Les pistes laterals de bàsquet les cistelles baixen a l’alçada
de minibàsquet.
Terra: parquet
Enllumenat: Leds, permet l’ús nocturn.
Vestidors: 3 vestidors, dos per equips i un de petit per àrbitres.
Altres equipaments de la instal·lació:






Espai de les calderes. La caldera és de biomassa i es comparteix amb l’escola.
Espai magatzem: hi ha 7 armaris per guardar material de les entitats.
Espai magatzem Ajuntament: s’utilitza per guardar el material de neteja i
manteniment de la instal·lació.
Espai bar: equipat amb neveres i un punt d’aigua amb una pica.
Espai de grades

Horaris de la instal·lació
La instal·lació està oberta tot l’any.
Es considera el període de temporada de l’1 de setembre fins el 21 de juny, hi queden
exclosos els dies festius, la setmana santa escolar i les festes de nadal escolars.
Període Escolar de 1 de Setembre a 21 de juny.




De dilluns a divendres de 9 a 16.30h (horari lectiu) – reservat l’ús per l’Escola.
De dilluns a divendres de 16.30 a 23h
Caps de setmana, en funció de l’activitat, és pot utilitzar de 8 a 23h.

Tancament per manteniment puntuals i tancament per qüestions externes

L’horari general d’ús podran ser alterats i modificats per l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar, en base a criteris del personal tècnic de manteniment de la instal·lació
esportiva i per activitats o accions d’interès municipal.

Accessos
L’accés a la instal·lació es farà per la porta de l’escola i per l’entrada principal del
pavelló.
A l’interior de la instal·lació està prohibida l’entrada i circulació de motocicletes,
bicicletes, patins, monopatins o similars.
Els/Les esportistes només podran fer ús de la instal·lació dintre del seu horari
d’entrenament o competició, respectant en tot moment als equips que hi estiguin
desenvolupant la seva activitat.
Vestidors
En les activitats esportives a la zona de vestidors només hi poden accedir els/les
esportistes i directius/ves dels equips, així com àrbitres, delegats/des i personal de
l’ajuntament, amb la única excepció del punt següent:


Els/Les esportistes menors de 6 anys podran accedir als vestidors
acompanyats d’una persona familiar o tutor/a, sempre i quan el club ho
consideri convenient i ho sol·liciti i obtingui la corresponent autorització de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. En cap altra situació, familiars i acompanyants
de les persones usuàries podran accedir-hi.

Les persones usuàries dels grups organitzats o col·lectius no podran accedir a
vestidors sense una persona responsable, que col·laborarà en el control de les
competicions i els entrenaments. La persona responsable del grup, serà el
responsable del comportament de les persones usuàries tant en els vestidors com en
els passadissos i terreny de joc, així mateix es farà càrrec dels danys o desperfectes
que es puguin originar.
Els dies d’entrenament, l’accés als vestidors es farà 20 minuts abans i s’haurà de sortir
de la zona de vestidors 20 minuts després de la finalització de l’activitat.
Dins dels vestidors, per ajudar a millorar la vida saludable de les persones usuàries, es
prohibeix fumar, menjar i accedir-hi envasos de vidre. Tampoc es pot córrer dins dels
vestidors ni fer ús del material esportiu. D’aquesta manera, evitarem possibles
accidents i lesions als/a les esportistes i deteriorament de l’espai esportiu.

No es permetrà l’entrada amb el calçat enfangat o brut. A la zona de vestidor és on la
persona usuària haurà de canviar-se de calçat obligatòriament. No es pot accedir amb
calçat de carrer al terreny de joc.
S’aconsella l’ús de calçat específic de bany per dutxar-se.
No es permet la neteja de roba als vestidors
Qualsevol desperfecte detectat abans o durant la utilització dels vestidors ha de ser
notificada immediatament a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, enviar un mail a
esports@vilobidonyar.cat.
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar no es farà responsable dels objectes dipositats als
vestidors.
Es pot donar el cas que, per manca de vestidors, dos equips hagin de compartir
vestuari.
Els objectes i roba trobats a la instal·lació, i per tant vestidors, es guardarà en un
magatzem durant el període màxim d’un mes. Si transcorregut aquest termini no s’ha
recollit per part de la persona usuària interessat, s’entregarà a una ONG o s’enviarà a
la deixalleria.

Terreny de Joc
Està totalment prohibit menjar-hi.
L’entrada de begudes a pista serà estrictament necessària per prendre durant
l’activitat. S’ha d’evitar el consum de begudes carbonatades sobre el parquet. Aquest
tipus de begudes poden malmetre el parquet. En competicions esportives només
beure a la zona de banquetes i taula.
Si el paviment es mulla caldrà eixugar-se d’immediat per tal d’evitar possibles lesions i
malmetre el parquet.
Serà obligatori d’accedir al terreny de joc amb el calçat net i adequat.
En el cas del patinatge les rodes i frens del patins han de ser de goma incolora i
adequats pel parquet per tal de no deixar marques i malmetre el paviment.
Els materials esportius de la instal·lació, porteries de futbol sala i pals de voleibol seran
manipulats per persones adultes o per responsables de les entitats. No es pot arrastrar
cap material esportiu per sobre el paviment.

No es pot posar cap material propi o no específic de l’activitat esportiva sense la prèvia
autorització de l’Ajuntament. El parquet és un paviment molt delicat i que tot material
que es posa sobre ha de ser condicionat per no deteriorar-lo. Exemples són cadires,
taules, cistelles mòbils, tanques, ...
Les banquetes i tot el material esportiu utilitzat seran col·locades pels equips i
tornades al seu lloc en finalitzar l’activitat.
Està prohibit penjar-se del travessers, pujar per les guies de les porteries i qualsevol
acció que pugui deteriorar l’equipament o produir un accident a la persona usuària.
Està prohibit enfilar-se, penjar-se i recolzar-se a la cortina divisió i a les xarxes
(protectores o de les porteries,), per tal d’evitar lesions i/o accidents i alhora malmetre
l’equipament.
No es podrà passar per sota la cortina separadora i les cistelles quan s’estiguin
manipulant.
Els equips en espera d’accedir al terreny de joc no hi entraran fins que hagi acabat
l’equip que el precedeixi i, en qualsevol cas, fins que la persona responsable ho
autoritzi.
Magatzems i material
Els magatzems han d’estar nets i ordenats.
La cessió dels armaris del magatzem va lligada a la temporalitat de la cessió dels
espais, això pot ser modificat per un acord entre les entitats i l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar. L’Ajuntament vetllarà perquè els equips que els utilitzen en temporades
consecutives, si no hi ha la necessitat, puguin seguir utilitzant els magatzems en el
període d’estiu.
No es pot guardar cap objecte perillós dins dels armaris (líquids corrosius,
inflamables...)
Els clubs i entitats són els responsables del seu material, que una vegada finalitzada
l’activitat haurà de quedar recollit i guardat al seu lloc.
Les Claus
L’Ajuntament facilitarà una clau a la persona responsable de la sol·licitud. Aquesta clau
única obre els diferents espais autoritzats. És una clau programada magnèticament.
En cas que no funcioni cal anar a l’Ajuntament per ser reprogramada.
Un cop finalitzada la cessió d’ús, les clau s’ha de retornar immediatament a
l’Ajuntament.

Equipament esportiu





2 porteries
4 pals de voleibol, xarxa de voleibol
Marcador electrònic
6 Cistelles de bàsquet fixes

Espai Bar
És un espai que està condicionat amb neveres i un punt d’aigua.
L’Ajuntament podrà cedir l’espai, però aquest sempre anirà lligat a l’entitat i horaris al
qual es tingui dret d’ús de la instal·lació esportiva.
Aquest cessió obliga a les entitats o les empreses complir amb la normativa vigent de
en matèria i en tot moment de l’activitat que hi realitzin. L’incompliment de la normativa
legal vigent o algun precepte legal, podrà suposar la retirada de l’ús de l’espai per part
de l’Ajuntament, sense perjudici d’altres accions legals.
En cas d’oferir servei de bar ha de complir la normativa pròpia de la restauració i de
l’activitat que es realitza a l’equipament:


En el cas de les esportives: Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.



En el cas de les activitats d’espectacles públics i les activitats recreatives: Llei
11/2009, del 6 de juliol

Altres
Per activitats de tipus extraordinari i quan l’Ajuntament ho requereixi, l’organitzador
haurà de protegí el terreny de joc amb un paviment protector propietat de l’Ajuntament.
El muntatge i desmuntatge del mateix l’assumirà l’organització.
Cada entitat té la obligació de portar la seva pròpia farmaciola.
Les portes d’emergència serveixen per, en cas de necessitat extrema, evacuar a les
persones usuàries de la instal·lacions. Han de romandre, sempre, no bloquejades i
lliure de pas.
Les caixes de comandaments de la instal·lació només podran ser manipulades per la
persona responsable de l’entitat o empresa la qual se li ha cedit l’espai. Les caixes de
comandaments són:
 Les 6 cistelles de bàsquet.

 La calefacció de la pista. Aquesta només es pot utilitzar si hi ha l’autorització de
l’Ajuntament.
 La llum de la instal·lació
 Els calefactors dels vestidors
 La cortina separadora

POLIVALENT DE SANT DALMAI
Característiques tècniques
Tipus: Pavelló polivalent
Adreça: Avinguda Salitja de Sant Dalmai
Dimensions de la pista: 20x40 =800m2
Pistes: única pista, en que hi ha marcada les línies de Bàsquet i voleibol.
Vestidors: 3 vestidors, dos per equips i un de petit per àrbitres.
Altell: un espai amb dues sales de una de 62 m2 i l’altre de 43m2, les quals tenen
envans mòbils les quals permet que es puguin dividir. Aquestes sales compten amb
armaris.
Altres equipaments de la instal·lació:







Espai de les calderes. La caldera és de biomassa .
6 espais que s’utilitzen per magatzems:
o Magatzem ajuntament: s’utilitza per guardar el material de neteja i
manteniment de la instal·lació.
o La resta de magatzems són per entitats.
Espai bar: equipat amb neveres i punt d’aigua amb dues piques.
Escenari abatible, en un dels laterals del pavelló
No hi ha grades.

HORARIS de la instal·lació
La instal·lació està oberta tot l’any.
Es considera el període de temporada de l’1 de setembre fins el 21 de juny, hi queden
exclosos els dies festius, la setmana santa escolar i les festes de nadal escolars.


Tots els dies de la setmana de 9 a 23h.

Tancament per manteniment puntuals i tancament per qüestions externes


L’horari general d’ús podran ser alterats i modificats per l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar, en base a criteris del personal tècnic de manteniment de la instal·lació
esportiva i per activitats o accions d’interès municipal.

Accessos
L’accés a la instal·lació es farà per l’entrada principal del pavelló. En cas d’activitats
puntuals i que ho requereixin s’habilitaran altres entrades.
Les persones usuàries només podran fer ús de la instal·lació dintre del seu horari
d’entrenament o competició, respectant en tot moment als equips que hi estiguin
desenvolupant la seva activitat.
Vestidors
En les activitats esportives a la zona de vestidors només hi poden accedir els/les
esportistes i directius/ves dels equips, així com àrbitres, delegats/des i personal de
l’ajuntament, amb la única excepció del punt següent:


Els/Les esportistes menors de 6 anys podran accedir als vestidors
acompanyats d’una persona familiar o tutor/a, sempre i quan el club ho
consideri convenient i ho sol·liciti i obtingui la corresponent autorització de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. En cap altra situació, familiars i acompanyants
de les persones usuàries podran accedir-hi.

Les persones usuàries dels grups organitzats o col·lectius no podran accedir a
vestidors sense una persona responsable, que col·laborarà en el control de les
competicions i els entrenaments. La persona responsable del grup, serà el
responsable del comportament de les persones usuàries tant en els vestidors com en
els passadissos i terreny de joc, així mateix es farà càrrec dels danys o desperfectes
que es puguin originar.
Els dies d’entrenament, l’accés als vestidors es farà 20 minuts abans i s’haurà de sortir
de la zona de vestidors 20 minuts després de la finalització de l’activitat.
Dins dels vestidors, per ajudar a millorar la vida saludable de les persones usuàries, es
prohibeix fumar, menjar i accedir-hi envasos de vidre. Tampoc es pot córrer dins dels
vestidors ni fer ús del material esportiu. D’aquesta manera, evitarem possibles
accidents i lesions als/a les esportistes i deteriorament de l’espai esportiu.
No es permetrà l’entrada amb el calçat enfangat o brut. A la zona de vestidor és on la
persona usuària haurà de canviar-se de calçat obligatòriament. No es pot accedir amb
calçat de carrer al terreny de joc.
S’aconsella l’ús de calçat específic de bany per dutxar-se.
No es permet la neteja de roba als vestidors

Qualsevol desperfecte detectat abans o durant la utilització dels vestidors ha de ser
notificada immediatament a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, enviar un mail a
esports@vilobidonyar.cat.
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar no es farà responsable dels objectes dipositats als
vestidors.
Es pot donar el cas que, per manca de vestidors, dos equips hagin de compartir
vestuari.
Els objectes i roba trobats a la instal·lació, i per tant vestidors, es guardarà en un
magatzem durant el període màxim d’un mes. Si transcorregut aquest termini no s’ha
recollit per part de la persona usuària interessat, s’entregarà a una ONG o s’enviarà a
la deixalleria.

Terreny de Joc
Si el paviment es mulla caldrà eixugar-se d’immediat per tal d’evitar possibles lesions i
malmetre el paviment.
Serà obligatori d’accedir al terreny de joc amb el calçat net i adequat.
Els materials esportius de la instal·lació, porteries de futbol sala i pals de voleibol seran
manipulats per persones adultes o per responsables de les entitats. No es pot arrastrar
cap material esportiu per sobre el paviment.
No es pot posar cap material propi o no específic de l’activitat esportiva sense la prèvia
autorització de l’Ajuntament.
El material que és utilitzat serà col·locat per l’entitat responsable de l’activitat i al
finalitzar aquest es tornarà al seu lloc.
Està prohibit penjar-se del travessers, pujar per les guies de les porteries i qualsevol
acció que pugui deteriorar l’equipament o produir un accident a la persona usuària.
Està prohibit enfilar-se, penjar-se i recolzar-se sobre el material esportiu i l’escenari,
per tal d’evitar lesions i/o accidents i alhora malmetre l’equipament.
No es podrà passar per sota de les cistelles quan s’estiguin manipulant.
Els equips en espera d’accedir al terreny de joc no hi entraran fins que hagi acabat
l’equip que el precedeixi i, en qualsevol cas, fins que la persona responsable ho
autoritzi.

Magatzems i material
Els magatzems han d’estar nets i ordenats.
La cessió dels armaris del magatzem i dels propis magatzems va lligada a la
temporalitat de la cessió dels espais, això pot ser modificat per un acord entre les
entitats i l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. L’Ajuntament vetllarà perquè els equips que
els utilitzen en temporades consecutives, si no hi ha la necessitat, puguin seguir
utilitzant els magatzems en el període d’estiu.
No es pot guardar cap objecte perillós dins dels armaris (líquids corrosius,
inflamables...)
Els clubs i entitats són els responsables del seu material, que una vegada finalitzada
l’activitat haurà de quedar recollit i guardat al seu lloc.
Les Claus
L’Ajuntament facilitarà un joc de claus a la persona responsable de la sol·licitud.
Està prohibit fer còpies de les claus.
En el cas de necessitar més d’un joc de claus, l’entitat, el club o persona, amb
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar establiran un acord de cessió d’ús. Aquest s’ha
d’especificar en l’autorització d’ús.
Un cop finalitzada la cessió d’ús, les claus s’han de retornar immediatament a
l’Ajuntament.
Equipament esportiu




2 porteries
2 pals de voleibol, xarxa de voleibol
4 Cistelles de bàsquet: dos de fitxes penjades al sostre i dues de minibàsquet
que són mòbils.

Espai Bar
És un espai que està condicionat amb neveres, un punt d’aigua amb dues piques, una
petita cuina amb la seva extracció de fums.
L’Ajuntament podrà cedir l’espai, però aquest sempre anirà lligat a l’entitat i horaris al
qual es tingui dret d’ús de la instal·lació esportiva.

Aquest cessió obliga a les entitats o les empreses complir amb la normativa vigent de
en matèria i en tot moment de l’activitat que hi realitzin. L’incompliment de la normativa
legal vigent o algun precepte legal, podrà suposar la retirada de l’ús de l’espai per part
de l’Ajuntament, sense perjudici d’altres accions legals.
En cas d’oferir servei de bar ha de complir la normativa pròpia de la restauració i de
l’activitat que es realitza a l’equipament:


En el cas de les esportives: Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.



En el cas de les activitats d’espectacles públics i les activitats recreatives: Llei
11/2009, del 6 de juliol

Altres
Per activitats de tipus extraordinari i quan l’Ajuntament ho requereixi, l’organitzador
haurà de protegí el terreny de joc amb un paviment protector propietat de l’Ajuntament.
El muntatge i desmuntatge del mateix l’assumirà l’organització.
Cada entitat té la obligació de portar la seva pròpia farmaciola.
Les portes d’emergència serveixen per, en cas de necessitat extrema, evacuar a les
persones usuàries de la instal·lacions. Han de romandre, sempre, no bloquejades i
lliure de pas.
Les caixes de comandaments de la instal·lació només podran ser manipulades per la
persona responsable de l’entitat o empresa la qual se li ha cedit l’espai. Les caixes de
comandaments són:
 Les 6 cistelles de bàsquet.
 La calefacció de la pista. Aquesta només es pot utilitzar si hi ha una autorització
de l’Ajuntament.
 La llum de la instal·lació.
 Els calefactors dels vestidors
 La cortina separadora

ANNEX 2 – MODELS SOL.LICITUDS INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS
ESPORTIUS (IEM) DEL MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR
MODEL A – ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER ANUAL

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Telèfon de
contacte

Càrrec

Entitat
Està registrada al registre General d’Associacions de la
Generalitat
Està registrada al registre d’entitats de l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
DADES BÀSIQUES DE L'ACTIVITAT
Nom de l'activitat

Breu descripció de l’activitat

Anys que fa que es realitza l’activitat per part de l’entitat
A qui va orientada l’activitat
Cal inscripció

Preu de l’activitat

Es cobrarà entrada? A quin preu?
Previsió d’assistents

INFORMACIÓ D’HORARIS PER ENTRENAMENTS I COMPETICIONS REGULARS
A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
Nombre d’equips i esportistes
Edats

8
9
10
11
12
13
14
15

empadronades

7

No binaris

6

Homes

5

Dones

4

empadronades

3

No binaris

2

NO

Homes

1

SI

Número persones equip
tècnic

Número jugadors/res

Dones

Equip o
grup

Federat

Horaris sol·licitats entre setmana
(*) en les caselles camp s’ha d’especificar:



En els camps de futbol: F7 o F11
En cas del pavelló de Vilobí d’Onyar: pista 1 (més propera al magatzem o porta
d’entrada) o pista 2

Instal·lació:
dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16.30

16.30

16.30

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.30

17.30

17.30

17.30

17.30

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.30

18.30

18.30

18.30

18.30

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.30

19.30

19.30

19.30

19.30

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.30

20.30

20.30

20.30

20.30

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.30

21.30

21.30

21.30

21.30

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.30

22.30

22.30

22.30

22.30

camp

16.30

equip

hora

camp

equip

hora

equip

camp

hora

equip

camp

hora

camp

equip

hora
16.30

23.00

23.00

23.00

23.00

23.00

23.30

23.30

23.30

23.30

23.30

Horaris sol·licitats en caps de setmana
Instal·lació:
dissabte
hora

equip

camp hora

diumenge
equip

camp

hora

equip

camp hora

9.00

15.00

9.00

15.00

9.30

15.30

9.30

15.30

10.00

16.00

10.00

16.00

10.30

16.30

10.30

16.30

11.00

17.00

11.00

17.00

11.30

17.30

11.30

17.30

12.00

18.00

12.00

18.00

12.30

18.30

12.30

18.30

13.00

19.00

13.00

19.00

13.30

19.30

13.30

19.30

14.00

20.00

14.00

20.00

20.30

20.30

21.00

21.00

equip

camp

DECLARACIÓ
Nom i cognoms

DNI

Telèfon de
contacte

Càrrec

Entitat

Tenim contractada una assegurança RC (cobreixi els risc de danys a tercers i de
desperfectes a la instal·lació i annexos) i s’adjunta una còpia de la pòlissa i
justificant de pagament d’aquesta.
Tenim contractada una assegurança d’accidents per les persones esportistes
que no disposin de fitxa federativa o del Consell Esportiu (cobreixi els accidents
dels esportistes durant el desenvolupament de l’activitat esportiva).
L’organitzador compleix amb les obligacions laborals i fiscals del personal
treballador, alliberant a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, de qualsevol
responsabilitat.
L’organitzador certifica que el personal que realitza l’activitat disposa de la
titulació reglada legalment exigida segons les funcions que desenvolupa,
alliberant l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, de qualsevol responsabilitat.
L’organitzador certifica dels certificats de delictes sexuals i penals de totes les
persones treballadores i voluntàries amb contacte amb menors d’edat,
actualitzats per l’any natural que es realitza aquesta sol·licitud d’espais.
L’organitzador garanteix i protegeix el dret de tota persona física a exercir un
control efectiu sobre les seves dades personals. Totes les entitats que disposen
de dades personals de persones físiques estan sotmesos a la llei 15/1999 de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i han de
vetllar pel seu compliment.
L’entitat compleix les obligacions tributàries i impositives: presentació dels
models pertinents que li siguin aplicats pel tipus d’activitat que realitzi.

L’entitat és coneixedora i farà complir de les seves obligacions, descrites en
l’ofici, així com totes les normatives que afecten els equipaments esportius
municipals i a l’activitat que realitza. El seu desconeixement no eximeix la seva
aplicació.

Signatura

Obligacions Ajuntament. L'Ajuntament de Vilobí d’Onyar, com a propietari de les
instal•lacions, es compromet a:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Realitzar el manteniment de les instal•lacions en els diferents aspectes que les
característiques de la instal•lació comportin (subministrament elèctric, aigua,
calefacció...), així com del manteniment de l’edifici, reposició del material
inventariable adscrit a la instal·lació i d’ús compartit amb altres usuaris. També
tindrà cura del bon funcionament del marcador electrònic, il•luminació i tot aquell
material INVENTARIABLE que sigui necessari per dur terme la pràctica esportiva
adscrit a la instal·lació.
Realitzar la neteja diària, de dilluns a divendres, dels vestidors, serveis públics,
vestíbul, graderia, passadís i accessos a la instal•lació. La neteja i el manteniment
dels espais no esportius cedits serà responsabilitat de l'entitat.
Facilitar a l'entitat un joc de claus per accedir a les instal•lacions municipals i a tots
els recintes que li puguin ser d'ús. Aquestes s’entregaran al mateix Ajuntament.
Mantenir com a mínim una reunió de coordinació amb el club a l'inici i finalització
de la temporada.
En cas que les condicions del camp no permeti la pràctica esportiva, comunicar-ho
a l'entitat tan aviat com sigui possible.
En cas que es programin actuacions i/o tractaments al terreny de joc que impliquin
no poder-ne fer ús, s'intentarà adequar-les per tal que pertorbin el mínim els usos
esportius i, si és possible, s'avisarà amb temps suficient les entitats perquè
aquestes puguin organitzar-se.
El/la tècnic/a d'esports serà el responsable de la Regidoria d'esports, que
gestionarà i coordinarà entre l'entitat i l'Ajuntament, incidències, actuacions...

Obligacions de l’entitat.
1.
2.
3.
4.

5.

Complir i respectar els horaris i usos que han estat autoritzats i concedits.
Notificar qualsevol modificació relativa als horaris assignats per la no utilització
total o parcial d’aquests.
Col•laborar amb l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar en el correcte ús de les
instal•lacions esportives.
Les persones responsables de l’entitat hauran de vetllar pel bon estat de les
instal•lacions i comunicar qualsevol incidència o anomalia localitzada, sigui per
danys materials o incidents esdevinguts a la Regidoria d'esports a través del
telèfon o mail esports@vilobidonyar.cat.
En el moment de la utilització de les instal·lació esportiva hi ha d’haver una
persona responsable que representi l’entitat, que és la responsable del
comportament de les persones esportistes dins les instal·lacions, inclosos els
vestidors.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

Fer-se càrrec i abonar els danys i perjudicis generats, i prendre les mesures
necessàries perquè no es repeteixin. Pel que fa a danys i perjudicis que es puguin
generar per tercers, s'hauran d’interposar les denúncies pertinents per tal que, a
qui li correspongui, assumeixi les costes i responsabilitats. En qualsevol cas,
s'intentarà actuar diligentment per a prevenir i evitar qualsevol incident i, en cas
que es produeixi, comunicar-ho immediatament al responsable municipal.
Fer-se càrrec del material propi que estigui dins les instal•lacions esportives.
Retirar el material mòbil del terreny de joc una vegada finalitzada la pràctica
esportiva. Tot el material esportiu utilitzat ha de complir la Normativa UNE-EN
Demanar autorització expressa en qualsevol modificació i millorar que vulguin fer
a la instal•lació.
L'entitat haurà de sol•licitar prèviament a l'Ajuntament la col•locació de publicitat,
amb una antelació de 10 dies. La publicitat haurà de seguir les directrius
establertes al reglament d’ús d’instal•lacions esportives. L'Ajuntament es reserva
el dret d'imposar límits a la instal•lació de publicitat i el dret de no admetre-la quan
es consideri improcedent el seu contingut, com per exemple, la publicitat de tabac,
alcohol. Tota publicitat no autoritzada serà retirada immediatament.
Utilitzar el nom correcte de la instal•lació i d'aquest Ajuntament en els seus
suports publicitaris (paper de carta, cartells, pòsters, díptics, ...) així com fer
constar la seva col•laboració en tots els actes que es realitzin. A aquests efectes,
l’Ajuntament facilitarà a l’entitat els logos /imatges del mateix per a la seva
incorporació.
Complir i respectar la via de comunicació establerta: L’entitat – Regidoria
d'Esports i a la inversa.
En cas que l'Ajuntament comuniqui l’entitat la impossibilitat de la pràctica
esportiva, el club haurà de comunicar-ho a tots els seus socis i serà el
responsable de respectar i fer respectar aquesta decisió.
Mantenir nets i en condicions els espais no esportius cedits a l'entitat. També
caldrà que l’entitat reculli la brutícia generada pels jugadors/es i tècnics/ques que
es trobi al voltant de les banquetes (ampolles, plàstics...).
Prohibir el consum de tabac en tota la instal•lació esportiva, inclosa la grada. Es
farà complir estrictament la normativa antitabac, en concret la Llei 42/2010 de 30
de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venda,
el consum i la publicitat dels productes de tabac, així com altres normes que la
desenvolupin i/o modifiquin.
L’entitat no podrà cedir les claus per a l’accés a cap altra entitat si l’Ajuntament no
ho autoritza, ni podrà fer-ne un ús diferent i fora de l’horari per la qual han estat
cedides. En el cas de pèrdua o destrucció per mal ús de les claus electròniques
d’accés a locals de titularitat municipal, s’haurà d’abonar en concepte de duplicat
de clau per un import de 30,00€.
Les claus s’han de retornar a l’Ajuntament un cop acabat el període de cessió
autoritzat.

18. L’entitat ha de garantir i certificar que el personal de l’entitat disposa de la titulació
reglada legalment exigida segons les funcions que desenvolupa, alliberant
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, de qualsevol responsabilitat.
19. L’entitat informarà a la Regidoria d’esports a cada inici de temporada de
competició si hi ha canvis d’horari de categories d’entrenaments setmanals i
partits.
20. Les entitats han de disposar d’una farmaciola pròpia per atendre les lesions o
cures dels seus esportistes.

Situacions excepcionals a l'ús de les instal•lacions
1. L'Ajuntament es reserva el dret d'anul•lar, canviar o aplaçar, qualsevol ús de les
instal•lacions esportives si així ho considera oportú per al seu manteniment o per a la
realització de qualsevol acte o esdeveniment. En aquests casos l'Ajuntament es
compromet a comunicar-ho als clubs o entitats, amb la màxima antelació possible, per
a poder fer les tramitacions federatives que corresponguin i poder minimitzar
inconvenients i sancions.
2. En els casos que les situacions meteorològiques, l'estat dels terrenys o
recomanacions dels tècnics encarregats del manteniment no es consideri oportuna la
seva pràctica, l'Ajuntament posarà a disposició del club o entitat la redacció per escrit
de la restricció, si així ho necessita el club o entitat per a la seva comunicació a la
Federació o organisme pertinent.

MODEL B – ACTIVITATS NO ESPORTIVES DE CARÀCTER ANUAL

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Telèfon de
contacte

Càrrec

Entitat

INFORMACIÓ DELS GRUPS I HORARIS.
Nombre de grups i persones participants
Número de participants

1
2
3
4
5

Horaris sol·licitats entre setmana
Instal·lació:
dilluns

dimarts

dimecres

dijous

div endres

empadronades

No binaris

Homes

Dones

empadronades

No binaris

Homes

Edats

Dones

Grup

Número persones dirigents

8.00

8.00

8.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

23.00

23.00

23.00

23.00

23.00

(espai) : zona específica de la instal·lació: nom de la sala o pista que es sol·licita.
DECLARACIÓ
Nom i cognoms

DNI

Telèfon de
contacte

Càrrec

Entitat

grup

8.00

espai

hora

grup

espai

hora

grup

espai

hora

grup

espai

hora

grup

espai

hora
8.00

Tenim contractada una assegurança RC (cobreixi els risc de danys a tercers i de
desperfectes a la instal·lació i annexos) i s’adjunta una còpia de la pòlissa i
justificant de pagament d’aquesta.
Tenim contractada una assegurança d’accidents per les persones participants
(cobreixi els accidents de les persones durant el desenvolupament de l’activitat).
L’organitzador compleix amb les obligacions laborals i fiscals del personal
treballador, alliberant a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, de qualsevol
responsabilitat.
L’organitzador certifica que el personal que realitza l’activitat disposa de la
titulació reglada legalment exigida segons les funcions que desenvolupa,
alliberant l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, de qualsevol responsabilitat.
L’organitzador certifica dels certificats de delictes sexuals i penals de totes les
persones treballadores i voluntàries amb contacte amb menors d’edat,
actualitzats per l’any natural que es realitza aquesta sol·licitud d’espais.
L’organitzador garanteix i protegeix el dret de tota persona física a exercir un
control efectiu sobre les seves dades personals. Totes les entitats que disposen
de dades personals de persones físiques estan sotmesos a la llei 15/1999 de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i han de
vetllar pel seu compliment.
L’entitat compleix les obligacions tributàries i impositives: presentació dels
models pertinents que li siguin aplicats pel tipus d’activitat que realitzi.
L’entitat és coneixedora i farà complir de les seves obligacions, descrites en
l’ofici, així com totes les normatives que afecten els equipaments esportius
municipals i a l’activitat que realitza. El seu desconeixement no eximeix la seva
aplicació.

Signatura

Obligacions Ajuntament. L'Ajuntament de Vilobí d’Onyar, com a propietari de les
instal•lacions, es compromet a:
1. Realitzar el manteniment de les instal•lacions en els diferents aspectes que les
característiques de la instal•lació comportin (subministrament elèctric, aigua,
calefacció...), així com del manteniment de l’edifici, reposició del material
inventariable adscrit a la instal·lació i d’ús compartit amb altres usuaris. També
tindrà cura del bon funcionament del marcador electrònic, il•luminació i tot aquell
material INVENTARIABLE que sigui necessari per dur terme l‘activitat adscrit a la
instal·lació.
2. Realitzar la neteja diària, de dilluns a divendres, dels vestidors, serveis públics,
vestíbul, graderia, passadís i accessos a la instal•lació. La neteja i el manteniment
dels espais no esportius cedits serà responsabilitat de l'entitat.
3. Facilitar a l'entitat un joc de claus per accedir a les instal•lacions municipals i a tots
els recintes que li puguin ser d'ús. Aquestes s’entregaran al mateix Ajuntament.
4. Mantenir com a mínim una reunió de coordinació amb l’entitat a l'inici i finalització.
5. En cas que les condicions de la instal·lació i espai sol·licitat no permeti la pràctica
de l’activitat, comunicar-ho a l'entitat tan aviat com sigui possible.
6. En cas que es programin actuacions i/o tractaments en els espais o de les
instal·lacions que impliquin no poder-ne fer ús, s'intentarà adequar-les per tal que
pertorbin el mínim els usos i, si és possible, s'avisarà amb temps suficient les
entitats perquè aquestes puguin organitzar-se.
7. El/la tècnic/a de l’àrea corresponent a la tipologia de l’activitat serà el responsable
de la Regidoria d'esports, que gestionarà i coordinarà entre l'entitat i l'Ajuntament,
incidències, actuacions...

Obligacions de l’entitat.
1. Complir i respectar els horaris i usos que han estat autoritzats i concedits.
2. Notificar qualsevol modificació relativa als horaris assignats per la no utilització
total o parcial d’aquests.
3. Col•laborar amb l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar en el correcte ús de les
instal•lacions esportives.
4. Les persones responsable de l’entitat haurà de vetllar pel bon estat de les
instal•lacions i comunicar qualsevol incidència o anomalia localitzada, sigui per
danys materials o incidents esdevinguts a la Regidoria d'esports a través del
telèfon o mail esports@vilobidonyar.cat.
5. En el moment de la utilització de les instal·lació esportiva hi ha d’haver una
persona responsable que representi l’entitat, que és la responsable del
comportament de les persones dins les instal·lacions, inclosos els vestidors,
magatzem, grades, zona de bar, ...

6. Fer-se càrrec i abonar els danys i perjudicis generats, i prendre les mesures
necessàries perquè no es repeteixin. Pel que fa a danys i perjudicis que es puguin
generar per tercers, s'hauran d’interposar les denúncies pertinents per tal que, a
qui li correspongui, assumeixi les costes i responsabilitats. En qualsevol cas,
s'intentarà actuar diligentment per a prevenir i evitar qualsevol incident i, en cas
que es produeixi, comunicar-ho immediatament al responsable municipal.
7. Fer-se càrrec del material propi que estigui dins les instal•lacions esportives.
8. Retirar el material mòbil dels espais utilitzats una vegada finalitzada l’activitat. Tot
el material utilitzat ha de complir la respectiva Normativa UNE-EN
9. Demanar autorització expressa en qualsevol modificació i millorar que vulguin fer
a la instal•lació.
10. L'entitat haurà de sol•licitar prèviament a l'Ajuntament la col•locació de publicitat,
amb una antelació de 10 dies. La publicitat haurà de seguir les directrius
establertes al reglament d’ús d’instal•lacions esportives. L'Ajuntament es reserva
el dret d'imposar límits a la instal•lació de publicitat i el dret de no admetre-la quan
es consideri improcedent el seu contingut, com per exemple, la publicitat de tabac,
alcohol. Tota publicitat no autoritzada serà retirada immediatament.
11. Utilitzar el nom correcte de la instal•lació i d'aquest Ajuntament en els seus
suports publicitaris (paper de carta, cartells, pòsters, díptics, ...) així com fer
constar la seva col•laboració en tots els actes que es realitzin. A aquests efectes,
l’Ajuntament facilitarà a l’entitat els logos /imatges del mateix per a la seva
incorporació.
12. Complir i respectar la via de comunicació establerta: Entitat – Regidoria d'Esports i
a la inversa.
13. En cas que l'Ajuntament comuniqui a l’entitat la impossibilitat de la pràctica de
l’activitat, l’entitat haurà de comunicar-ho a tots els seus socis i participants de
l’activitat i serà el responsable de respectar i fer respectar aquesta decisió.
14. Mantenir nets i en condicions els espais no esportius cedits a l'entitat. També
caldrà que l’entitat reculli la brutícia generada.
15. Prohibir el consum de tabac en tota la instal•lació esportiva, inclosa la grada. Es
farà complir estrictament la normativa antitabac, en concret la Llei 42/2010 de 30
de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venda,
el consum i la publicitat dels productes de tabac, així com altres normes que la
desenvolupin i/o modifiquin.
16. L’entitat no podrà cedir les claus per a l’accés a cap altra entitat si l’Ajuntament no
ho autoritza, ni podrà fer-ne un ús diferent i fora de l’horari per la qual han estat
cedides. En el cas de pèrdua o destrucció per mal ús de les claus electròniques
d’accés a locals de titularitat municipal, s’haurà d’abonar en concepte de duplicat
de clau per un import de 30,00€.
17. Les claus s’han de retornar a l’Ajuntament un cop acabat el període de cessió
autoritzat.
18. L’entitat ha de garantir i certificar que el personal de l’entitat disposa de la titulació
reglada legalment exigida segons les funcions que desenvolupa, alliberant
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, de qualsevol responsabilitat.

19. Les entitats han de disposar d’una farmaciola pròpia per atendre les lesions o
cures.

Situacions excepcionals a l'ús de les instal•lacions
L'Ajuntament es reserva el dret d'anul•lar, canviar o aplaçar, qualsevol ús de les
instal•lacions esportives si així ho considera oportú per al seu manteniment o per a la
realització de qualsevol acte o esdeveniment. En aquests casos l'Ajuntament es
compromet a comunicar-ho a les entitats, amb la màxima antelació possible.

MODEL C – ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER PUNTUAL

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Telèfon de
contacte

Càrrec

Entitat
Està registrada al registre General d’Associacions de la
Generalitat
Està registrada al registre d’entitats de l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
DADES BÀSIQUES DE L'ACTIVITAT
Nom de l'activitat

Breu descripció de l’activitat

A qui va orientada l’activitat
Cal inscripció

Preu de l’activitat

Es cobrarà entrada? A quin preu?
Previsió d’assistents

Horaris sol·licitats entre setmana
Instal·lació:
Espai o zona sol·licitada
Dies i Horari

INFORMACIÓ D’HORARIS PER ENTRENAMENTS I COMPETICIONS REGULARS
A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
Nombre d’equips i esportistes
Número de participants

empadronades

No binaris

Homes

Dones

empadronades

No binaris

Homes

Edats

Dones

Grup

Número persones dirigents

1
2
3
4
5

DECLARACIÓ
Nom i cognoms

DNI

Telèfon de
contacte

Càrrec

Entitat

Tenim contractada una assegurança RC (cobreixi els risc de danys a tercers i de
desperfectes a la instal·lació i annexos) i s’adjunta una còpia de la pòlissa i
justificant de pagament d’aquesta.

Tenim contractada una assegurança d’accidents per les persones esportistes
que no disposin de fitxa federativa o del Consell Esportiu (cobreixi els accidents
dels esportistes durant el desenvolupament de l’activitat esportiva).
L’organitzador compleix amb les obligacions laborals i fiscals del personal
treballador, alliberant a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, de qualsevol
responsabilitat.
L’organitzador certifica que el personal que realitza l’activitat disposa de la
titulació reglada legalment exigida segons les funcions que desenvolupa,
alliberant l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, de qualsevol responsabilitat.
L’organitzador certifica dels certificats de delictes sexuals i penals de totes les
persones treballadores i voluntàries amb contacte amb menors d’edat,
actualitzats per l’any natural que es realitza aquesta sol·licitud d’espais.
L’organitzador garanteix i protegeix el dret de tota persona física a exercir un
control efectiu sobre les seves dades personals. Totes les entitats que disposen
de dades personals de persones físiques estan sotmesos a la llei 15/1999 de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i han de
vetllar pel seu compliment.
L’entitat compleix les obligacions tributàries i impositives: presentació dels
models pertinents que li siguin aplicats pel tipus d’activitat que realitzi.
L’entitat és coneixedora i farà complir de les seves obligacions, descrites en
l’ofici, així com totes les normatives que afecten els equipaments esportius
municipals i a l’activitat que realitza. El seu desconeixement no eximeix la seva
aplicació.

Signatura

Obligacions Ajuntament. L'Ajuntament de Vilobí d’Onyar, com a propietari de les
instal•lacions, es compromet a:

1. Realitzar el manteniment de les instal•lacions en els diferents aspectes que les
característiques de la instal•lació comportin (subministrament elèctric, aigua,
calefacció...), així com del manteniment de l’edifici, reposició del material
inventariable adscrit a la instal·lació i d’ús compartit amb altres usuaris. També
tindrà cura del bon funcionament del marcador electrònic, il•luminació i tot aquell
material INVENTARIABLE que sigui necessari per dur terme la pràctica esportiva
adscrit a la instal·lació.
2. Realitzar la neteja diària, de dilluns a divendres, dels vestidors, serveis públics,
vestíbul, graderia, passadís i accessos a la instal•lació. La neteja i el manteniment
dels espais no esportius cedits serà responsabilitat de l'entitat.
3. Facilitar a l'entitat un joc de claus per accedir a les instal•lacions municipals i a tots
els recintes que li puguin ser d'ús. Aquestes s’entregaran al mateix Ajuntament.
4. En cas que les condicions del camp no permeti la pràctica esportiva, comunicar-ho
a l'entitat tan aviat com sigui possible.
5. En cas que es programin actuacions i/o tractaments al terreny de joc que impliquin
no poder-ne fer ús, s'intentarà adequar-les per tal que pertorbin el mínim els usos
esportius i, si és possible, s'avisarà amb temps suficient les entitats perquè
aquestes puguin organitzar-se.
6. El/la tècnic/a d'esports serà el responsable de la Regidoria d'esports, que
gestionarà i coordinarà entre l'entitat i l'Ajuntament, incidències, actuacions...
aquesta es farà per mitjà del mail esports@vilobidonyar.cat

Obligacions de l’entitat.
1. Complir i respectar els horaris i usos que han estat autoritzats i concedits.
2. Notificar qualsevol modificació relativa als horaris assignats per la no utilització
total o parcial d’aquests.
3. Col•laborar amb l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar en el correcte ús de les
instal•lacions esportives.
4. Les persones responsables de l’entitat hauran de vetllar pel bon estat de les
instal•lacions i comunicar qualsevol incidència o anomalia localitzada, sigui per
danys materials o incidents esdevinguts a la Regidoria d'esports a través del
telèfon o mail esports@vilobidonyar.cat.
5. En el moment de la utilització de les instal·lació esportiva hi ha d’haver una
persona responsable que representi l’entitat, que és la responsable del
comportament de les persones esportistes dins les instal·lacions, inclosos els
vestidors.
6. Fer-se càrrec i abonar els danys i perjudicis generats, i prendre les mesures
necessàries perquè no es repeteixin. Pel que fa a danys i perjudicis que es puguin
generar per tercers, s'hauran d’interposar les denúncies pertinents per tal que, a
qui li correspongui, assumeixi les costes i responsabilitats. En qualsevol cas,
s'intentarà actuar diligentment per a prevenir i evitar qualsevol incident i, en cas
que es produeixi, comunicar-ho immediatament al responsable municipal.

7. Fer-se càrrec del material propi que estigui dins les instal•lacions esportives.
8. Retirar el material mòbil del terreny de joc una vegada finalitzada la pràctica
esportiva. Tot el material esportiu utilitzat ha de complir la Normativa UNE-EN
9. Demanar autorització expressa en qualsevol modificació i millorar que vulguin fer
a la instal•lació.
10. L'entitat haurà de sol•licitar prèviament a l'Ajuntament la col•locació de publicitat,
amb una antelació de 10 dies. La publicitat haurà de seguir les directrius
establertes al reglament d’ús d’instal•lacions esportives. L'Ajuntament es reserva
el dret d'imposar límits a la instal•lació de publicitat i el dret de no admetre-la quan
es consideri improcedent el seu contingut, com per exemple, la publicitat de tabac,
alcohol. Tota publicitat no autoritzada serà retirada immediatament.
11. Utilitzar el nom correcte de la instal•lació i d'aquest Ajuntament en els seus
suports publicitaris (paper de carta, cartells, pòsters, díptics, ...) així com fer
constar la seva col•laboració quan aquesta hi sigui. A aquests efectes,
l’Ajuntament facilitarà a l’entitat els logos /imatges del mateix per a la seva
incorporació.
12. Complir i respectar la via de comunicació establerta: L’entitat – Regidoria
d'Esports i a la inversa.
13. En cas que l'Ajuntament comuniqui l’entitat la impossibilitat de la pràctica
esportiva, el club haurà de comunicar-ho i serà el responsable de respectar i fer
respectar aquesta decisió.
14. Mantenir nets i en condicions els espais no esportius cedits a l'entitat. També
caldrà que l’entitat reculli la brutícia generada pels jugadors/es i tècnics/ques que
es trobi al voltant de les banquetes (ampolles, plàstics...).
15. Prohibir el consum de tabac en tota la instal•lació esportiva, inclosa la grada. Es
farà complir estrictament la normativa antitabac, en concret la Llei 42/2010 de 30
de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venda,
el consum i la publicitat dels productes de tabac, així com altres normes que la
desenvolupin i/o modifiquin.
16. L’entitat no podrà cedir les claus per a l’accés a cap altra entitat si l’Ajuntament no
ho autoritza, ni podrà fer-ne un ús diferent i fora de l’horari per la qual han estat
cedides. En el cas de pèrdua o destrucció per mal ús de les claus electròniques
d’accés a locals de titularitat municipal, s’haurà d’abonar en concepte de duplicat
de clau per un import de 30,00€.
17. Les claus s’han de retornar a l’Ajuntament un cop acabat el període de cessió
autoritzat.
18. L’entitat ha de garantir i certificar que el personal de l’entitat disposa de la titulació
reglada legalment exigida segons les funcions que desenvolupa, alliberant
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, de qualsevol responsabilitat.
19. Les entitats han de disposar d’una farmaciola pròpia per atendre les lesions o
cures de les persones participants.

Situacions excepcionals a l'ús de les instal•lacions

1. L'Ajuntament es reserva el dret d'anul•lar, canviar o aplaçar, qualsevol ús de les
instal•lacions esportives si així ho considera oportú per al seu manteniment o per a la
realització de qualsevol acte o esdeveniment. En aquests casos l'Ajuntament es
compromet a comunicar-ho als clubs o entitats, amb la màxima antelació possible, per
a poder minimitzar inconvenients.

_

