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CAPÍTOL I
DEFINICIÓ I EMPLAÇAMENT

Article 1
S’estableix aquest Reglament amb l’objecte de regular la utilització del conjunt
de les installacions esportives i espais esportius de titularitat pública municipal.
Article 2
Són installacions esportives municipals (IEM) les construccions i els espais de
propietat municipal, destinats a la pràctica d’activitats físiques i esportives,
amb inclusió dels serveis complementaris i espais reservats als espectadors,
com també els béns immobles destinats al mateix objecte i adscrits de manera
permanent a qualsevol de les IEM. Hi queden inclosos tots els espais auxiliars
com també altres espais singulars (sales de magatzems, despatxos, infermeries,
vestidors, etc.).
Article 3
Podran tenir consideració d’IEM de forma eventual i amb caràcter
extraordinari els espais urbans o vies públiques on tinguin lloc esdeveniments
esportius.
Article 4
Les IEM definides en aquest Reglament són béns de domini públic afectes al
servei públic corresponent.
Article 5
Les IEM han de complir les normes urbanístiques, de seguretat i higiene, i
d’accessibilitat i adaptabilitat per a persones amb discapacitats. L’Ajuntament
d’Arenys de Mar ha de vetllar per l’adequació contínua i permanent de totes
les IEM a les esmentades normes.
Article 6
El propòsit d’aquestes normes i criteris és cercar l’equilibri de la bona i correcta
utilització i del bon aprofitament de les installacions esportives municipals entre
totes les entitats i persones que hi accedeixin.
Article 7
En cada IEM es podrà practicar la modalitat esportiva a la qual aquesta estigui
específicament destinada, com també, aquelles modalitats esportives que
tècnicament siguin possibles.
Article 8
En ocasions particulars es podran fer servir les IEM per a activitats especials no
esportives i/o de caràcter recreatiu, sempre amb l’autorització expressa de
l’Ajuntament o servei a què correspongui.
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Article 9
Les IEM (amb tots els seus espais complementaris) de l’Ajuntament d’Arenys de
Mar són les que es detallen en l’Annex 1: Cens d’Equipaments Esportius
Municipals:
-Complex Esportiu Fondo de les Creus (C/ Fondo de les Creus s/n):
- Pavelló Triple Municipal d’Esports: Pavelló 1
o Sala gimnàs.
o Rocòdrom
- Pavelló Simple: Pavelló 2
o Sala gimnàs.
- Piscina coberta municipal
o Vas principal (25x12) i zona d’aigües (12x5).
o Sales d’activitats dirigides, gimnàs, pista vòlei platja.
-Camp de Futbol (rial Sa Clavella s/n).
o Sala activitats diverses.
-Pistes d’atletisme (c/ Jaume Partagàs – P.Valldegata-Draper).
-Escola Sinera (Av. Pau Costa, 73)
o Pista poliesportiva
o Sala gimnàs (SAL-1)
-Escola Joan Maragall (Rial Sa Clavella s/n).
o Pista poliesportiva A,
o Pista poliesportiva B
o Sala gimnàs (SAL-1)
o Pista poliesportiva parvulari.
-Pati antiga escola Cassà
o Pista poliesportiva
-Espais esportius platges:
o Platja Picòrdia: pistes vòlei platja, futbol platja i cistelles plaça
Palmeres i 2 mòduls de magatzem de material.
o Platja Cavaió: pistes vòlei platja, futbol platja.
-Pistes de petanca (parc Antoni Torrent– riera Pare Fita)
-Espai lúdic per a gent gran (parc Antoni Torrent– riera Pare Fita)
-Parc skate al parc dels Països Catalans (c/ Pompeu Fabra s/n)
-Circuit esportiu Camí de Mar
-Carril bici (tram Riera Pare Fita)
-Pistes poliesportives parc Mare Paula:
o Pista futbol
o Pista bàsquet
-Rutes d’Arenys
o Ruta nucli antic
o Ruta rials d’Arenys
o Ruta Serralada de Montplana
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Article 10
La gestió de totes les IEM esmentades en l’article 9 és de manera directa
segons les formes que preveu l’article 188 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), excepte pel que fa al Complex Esportiu Fondo
de les Creus, en què la gestió és indirecta, mitjançant concessió administrativa
a l’Ufec i segons les condicions que marca el corresponent contracte.

CAPÍTOL II.
NORMES GENERALS
Apartat A: Usuaris.
Article 11
Les IEM es destinaran fonamentalment a les pràctiques següents:
- educació física escolar
- esport de lleure i salut
- esport de competició
- actes esportius o recreatius
- altres usos que siguin aprovats per l’Ajuntament o el servei que
correspongui.
Article 12
Les categories específiques d’usuaris poden ser les següents:
1. Usuaris escolars: mestres i alumnes que utilitzen les IEM de forma periòdica o
habitual per a les classes d’educació física dels centres escolars.
2. Usuaris abonats: utilitzen les IEM dins dels programes d’activitats o serveis
organitzats per l’Ajuntament d’Arenys de Mar i/o per la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC)en el Complex Esportiu Fondo de les Creus,
per programes de lleure, salut, cursets i altres en què es realitzin inscripcions.
3. Usuaris de clubs esportius locals: esportistes, tècnics i directius que utilitzen
les IEM de forma periòdica o habitual sota les activitats que organitzen els
clubs esportius locals.
4. Usuaris puntuals: utilitzen les IEM de forma ocasional i puntual.
5. Públic o visitants: persones que no faran ús de les IEM per a la pràctica
esportiva, sinó que hi assisteixen com a acompanyants dels esportistes o
com a públic de les activitats que s’hi realitzen.
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Apartat B: Autoritzacions d’ús.
Article 13
1. L’ús de les IEM està regulat pel Reglament d’Atorgament d’Installacions
Esportives Municipals (Annex 2).
2. Aquest Reglament ja preveu diferents sollicituds d’acord amb la
durada i l’activitat que es vol realitzar, per la qual cosa hi trobem.
3. Les entitats que vulguin fer ús continuat de les IEM hauran d’estar
degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
Article 14
1. Les sollicituds per a entrenaments i competicions, federades, reglades
i escolars, es presentaran per instància entre el dia 1 i 15 de juny de la
temporada anterior. Les sollicituds s’hauran d’acompanyar de:
a. Inscripció dels equips a les federacions corresponents o, si encara
no s’ha fet, compromís d’inscripció a les federacions
corresponents signat pel president.
b. Relació en arxiu “Excel targetes accés” de tots els integrants de
cada equip (tècnics i delegats inclosos) per als accessos de
control, indicant:
. noms i cognoms
. data de naixement
. categoria de l’equip
. altres que es determinin.
2. Qualsevol sollicitud que arribi fora d’aquest període serà atesa d’acord
amb les disponibilitats d’horaris i espais existents.
3. La regidoria d’esports, acordarà els calendaris d’entrenament i
competició de cada temporada. El calendari haurà d’incloure:
a. Dia d’entrenaments/categoria/hora
b. Dia de joc/cada equip (caps de setmana A o B)
c. Horari de joc/cada equip
d. Pista de joc/cada equip
4. Es notificarà a cada entitat sollicitant els horaris atorgats i es procedirà a
signar amb aquesta el corresponent conveni d’ús.
5. Una vegada el conveni d’ús estigui signat, mai abans, les entitats
podran confirmar l’ús de la installació a les respectives federacions,
indicant:
a. Dia de joc (caps de setmana A o B)
b. Horari de joc
c. Pista de joc
6. Les autoritzacions d’ús continuat seran vigents del 15 d’agost fins al dia
30 de juny de la temporada en curs.
7. Les autoritzacions d’ús de les IEM podran ser anullades de manera
parcial, temporal o totalment, per decisió unilateral de l’Ajuntament i
pels motius següents:
a. Causa d’interès públic (festes majors o actes puntuals...).
b. Retirada d’equips de la competició.
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c. Tancament, remodelació i/o arranjament de la IEM.
d. Variació de l’horari o calendari de funcionament de la IEM.
e. Manca de pagament de les tarifes d’utilització o existència de
deutes amb l’Ajuntament.
f. Incompliment o desatenció reiterada d’aquest Reglament.
Article 15
1. Les entitats que participin en competicions oficials han d’adreçar a
l’Ajuntament els calendaris de competició corresponents com a mínim
21 dies abans de començar cada lliga.
2. Les coincidències en els calendaris de competició es tramitaran segons
es detalla:
a. La Regidoria d’Esports informarà als clubs de la coincidència i
dels possibles horaris de canvi de partits.
b. Els clubs afectats acordaran el canvi de partits.
c. L'equip afectat sollicitarà a la Regidoria d’Esports, per correu
electrònic (esports@arenysdemar.cat), la nova data del partit.
d. Una vegada confirmat el canvi per la Regidoria d’Esports, es
podrà tramitar el canvi a les respectives federacions.
3. En cas que els clubs no arribin a un acord 20 dies abans dels partits, la
Regidoria d’Esports decidirà els horaris i ho comunicarà de manera
definitiva als clubs implicats; aquesta decisió serà irrevocable.
Article 16
1. Les sollicituds d’actes puntuals es poden realitzar al llarg de l’any però
sempre un mínim de 30 dies abans de la possible celebració. Caldrà
incloure-hi: programa de l’activitat, nombre d’assistents previstos, preu
d’inscripció (si no és gratuït) i el pressupost de l’activitat, així com
aportar-hi els precontractes de seguretat, neteja, assegurances i altres
que es considerin oportuns.
2. La resolució de les sollicituds d’ús serà presa pels òrgans municipals
competents, i haurà d’expressar l’autorització o denegació, l’expressa
subjecció a les normes d’aquest Reglament i l’import econòmic a
satisfer en aplicació dels preus públics vigents.
3. Per als usos d’actes puntuals se signarà un reglament d’ús específic que
acompanyarà la resolució i/o autorització, així com el full
d’autoliquidació.
4. Serà imprescindible presentar el resguard de pagament (full
d’autoliquidació), contractes (assegurances, seguretat, neteja...) en el
moment de fer ús de la installació. En cas de no utilitzar la IEM o les
reserves previstes per causes alienes a l’Ajuntament no es retornarà
l’import satisfet, ni se’n canviarà l’horari o la data.
Article 17
Les característiques de les autoritzacions d’ús:
1. Tenen un caràcter provisional, que no pot sobrepassar la temporada
esportiva.
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2. No poden ser cedides a tercers, s’extingeixen pel transcurs del temps
sense que calgui un requeriment previ, i s’han de renovar en cas que
l’usuari així ho desitgi. No es renoven automàticament.
3. L’horari d’utilització no pot iniciar-se en cap cas abans de l’horari
autoritzat ni excedir d’aquest, i no s’hi poden introduir tampoc
variacions. En cas de ser necessàries aquestes variacions, s’han
d’adreçar per escrit degudament registrat a l’Ajuntament, amb una
antelació mínima de 15 dies, el qual decidirà sobre la seva
conveniència.
4. Durant l’horari de cessió, només pot haver-hi a la pista els esportistes del
club que té l’autorització d’ús. Els clubs que vénen darrere, hauran
d’esperar estrictament el seu torn.

Apartat C: Taxes i formes de pagament.
Article 18
1. La imposició de preus públics es regeix per l’ordenança municipal vigent
(Annex 3: OOFF). El pagament de la quota és preceptiu i anterior a l’inici
de l’activitat, o des del moment que es concedeix la utilització privativa
o l’aprofitament especial de la installació.
2. Així mateix, serà preceptiva i anterior a l’inici de l’activitat la constitució
de la corresponent fiança que fixa l’ordenança municipal vigent, i que
cobrirà la responsabilitat dels possibles desperfectes que es causin a la
installació durant el temps d’ús autoritzat.
3. Les entitats esportives que estiguin degudament registrades en el
Registre Municipal d’Entitats estaran exemptes del pagament en relació
amb els entrenaments i partits de lliga regular. No obstant això, per a la
realització de torneigs, campus esportius, casals, etc. que puguin
generar una activitat de lucre, o que tinguin una quota de pagament
per part dels participants, les entitats esportives hauran de satisfer les
taxes que marquen les OOFF.
Article 19
1. La declaració d’exempció o bonificació dels preus públics es farà
d’acord amb les disposicions que estableixen les ordenances municipals
vigents.
2. L’Ajuntament d’Arenys de Mar podrà establir convenis amb entitats,
collectius o usuaris individuals, amb condicions especials i/o de
contraprestació, en relació amb el pagament de l’ús de les IEM.
Article 20
1. L’administració pot suspendre la prestació del servei o l’aprofitament
especial quan els que estan obligats al pagament incompleixin
l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sollicitades, quan
obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes
vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
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2. Quan els preus no s’hagin satisfet en el venciment que els correspongui,
l’administració municipal exigirà els pagaments dels deutes per la via de
constrenyiment.
Article 21
L’accés de públic per presenciar les competicions esportives que es facin a les
IEM ha de tenir caràcter gratuït, a excepció de les activitats o competicions en
què l’Ajuntament d’Arenys de Mar estableixi expressament un preu d’entrada
o bé quan autoritzi a les entitats el cobrament d’un preu.

Apartat D: Limitacions d’ús
Article 22
La responsabilitat immediata de vetllar pel bon ús de les IEM correspon a les
entitats esportives a les quals han estat cedides per a la pràctica esportiva, per
tant, tot usuari haurà de seguir les directrius que aquestes estableixin, sense
perjudici de posteriors reclamacions o aclariments.
Article 23
L’Ajuntament podrà tancar la installació o limitar-ne l’ús per raons de
seguretat, climatologia, obres, millores, etc. i quan es produeixin circumstàncies
que puguin ocasionar danys físics a persones i/o desperfectes a la IEM.
Article 24
Els grups escolars o equips d’esportistes menors de 16 anys hauran d’anar
acompanyats d’un responsable adult (tutor, entrenador, delegat...), el qual
serà l’encarregat de fer complir en tot moment el que es refereix a la disciplina
de l’usuari en aquest reglament i es farà responsable de qualsevol incidència
ocasionada pel grup.
Article 25
A qualsevol usuari que manifesti un comportament contrari a aquest
Reglament, o que no respecti les persones o coses que es troben en aquell
moment a les IEM, se li exigirà que abandoni la installació.
Article 26
Qualsevol usuari que ocasioni desperfectes materials en serà directament
responsable si és usuari individual, i, en el cas de ser usuari collectiu, en serà el
responsable el centre o entitat al qual pertany. Em ambdós casos s’haurà de
fer càrrec de les despeses que origini el desperfecte i pot ser sancionable per
via de constrenyiment.
Article 27
No es permès de fumar, ni beure begudes alcohòliques, ni menjar ni portar
envasos de vidre o productes pirotècnics dins del recinte de les installacions.
Així mateix no es permet l’entrada de vehicles, bicicletes i animals.
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Article 28
No es permet l’accés dels espectadors als espais esportius o d’àmbit esportiu.
Article 29
No es permet la collocació de qualsevol element aliè a l’equipament de la
IEM, o la modificació i/o desplaçament concret d’algun equipament.
Article 30
No es permet emmagatzemar materials dels usuaris i/o entitats esportives a les
dependències i magatzems de les IEM, llevat d’autorització expressa. Així
mateix, l’Ajuntament no es fa responsable dels objectes dipositats.
Article 31
Es podrà anullar l’autorització d’ús continuat d’una IEM quan es detecti la no
assistència reiterada a un horari d’utilització, pel greu deteriorament que
ocasiona en la rendibilitat social de la installació. Es considerarà no assistència
la no presència d’entrenador/a o monitor/a o de menys del 25% dels membres
del grup o equip, de forma injustificada.
Article 32
No és permès l’ús de les IEM per part dels usuaris amb la finalitat d’obtenir
rendiments econòmics.
Apartat E: Pràctiques prioritàries.
Article 33
Amb caràcter general i en igualtat de condicions, s’estableixen els criteris
següents de prioritat en l’autorització d’ús de les IEM:
1r.- Activitats i programes de lleure, salut i/o recreatives organitzades per
l’Ajuntament.
2n.- Els centres escolars d’Arenys de Mar, per a l’ensenyament de
l’educació física.
3r.- Pràctiques esportives de competicions federades de les entitats
esportives locals autoritzades per l’Ajuntament.
4rt.- Altres activitats de lleure, salut, recreatives i de competició
autoritzades per l’Ajuntament
Apartat F: Drets dels usuaris
Article 34
Una vegada autoritzat l’ús, els usuaris de les IEM tenen els drets següents:
1. Utilitzar les installacions esportives municipals.
2. Utilitzar els vestidors i els espais auxiliars de la manera que preveu aquest
Reglament així com les normes específiques que pugui tenir cada
installació esportiva.
3. Rebre les installacions en bon estat de manteniment i neteja.
4. Comptar amb la protecció municipal davant d’incidències que puguin
alterar el normal desenvolupament de les activitats.
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5. Poder fer les reclamacions, els suggeriments i les sollicituds d’informació
que es creguin convenients en relació amb el funcionament o la gestió de
la installació, a través de l’Ajuntament.
6. Fer ús de dels materials esportius (cistelles, porteries, marcadors...) i mobiliari
(taules jutges i cadires...).
Apartat G: Deures dels usuaris
Article 35
Els usuaris de les IEM tenen els deures següents:
1. Amb l’ús de la IEM l’usuari/usuària accepta el contingut i les obligacions
que es deriven d’aquest Reglament. El fet de desconèixer-lo no eximeix del
compliment.
2. És deure de cadascuna de les entitats i, més concretament, de cada
responsable/entrenador d’equip/grup el control i seguiment de cadascun
dels participants menors d’edat dins de les installacions, del seu bon
comportament, del bon ús de les installacions, dins d’espais esportius com
vestidors, accessos, sales i altres dependències. És deure de l’entrenador
vigilar els actes i el comportament de cadascun dels participants de
l’equip. Aquesta responsabilitat pot ser sancionable per via de
constrenyiment.
3. Les entitats que utilitzin les IEM seran responsables de qualsevol dany,
accident o similar que succeeixi als seus associats o a tercers durant la
pràctica esportiva, per la qual cosa és obligatori que tinguin contractada la
corresponent pòlissa de responsabilitat civil.
4. Les entitats i/o grups amb autoritzacions d’ús continuat hauran de designar
un únic interlocutor responsable de les relacions amb l’Ajuntament pel que
fa a l’ús de les IEM.
5. Respectar i tenir cura de les installacions esportives i del material esportiu
utilitzat, i comunicar qualsevol anomalia o desperfecte.
6. Respectar i ser estricte amb els horaris d’ús de les installacions que s’hagin
determinat.
Article 36
Qualsevol usuari que ocasioni desperfectes a les IEM o al seu equipament en
serà directament responsable si n’és usuari individual i major d’edat, i, en el cas
de ser-ne usuari menor d’edat, ho serà l’entrenador responsable d’aquell grup
i l’entitat a la qual pertany. En ambdós casos s’haurà de fer càrrec de les
despeses que s’originin.

Apartat H: Publicitat i imatge
Article 37
1. Són de titularitat pública amb caràcter general els drets econòmics que
generi l’exposició de qualsevol element o suport publicitari, ja sigui
estàtica, mòbil, audiovisual, permanent o no, feta per qualsevol element
tècnic o natural a l’interior de les IEM.
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2. L’Ajuntament d’Arenys de Mar pot subscriure convenis d’explotació de
la publicitat amb les entitats esportives usuàries de les IEM, segons marca
l’ordenança municipal vigent.
Article 38
Qualsevol tipus de senyalització o anunci publicitari que tingui la installació,
sigui interna o externa, ha d’estar d’acord amb la normativa següent:
1. Ha d’indicar de manera expressa la titularitat pública municipal de les
installacions.
2. El suport de la publicitat ha de ser obligatòriament de lona/pancarta i
amb les mides següents:
 Senzilla: 1,5 metres de llarg per 1 metre d’ample.
 Doble: 3 metres de llarg per 1 metre d’ample.
3. Les entitats que tenen publicitat de taulers de fusta anteriors a l’any
2011, han de canviar-les abans del 31 de desembre de 2010 per la
publicitat de lona/pancarta i subscriure els convenis pertinents.
4. Els espais publicitaris on s’ha de collocar la publicitat estaran regulats
per la Regidoria d’Esports, per la qual cosa, l’entitat que vulgui un espai
publicitari haurà de:
a. Fer una instància sollicitant-lo i adjuntar-hi l’Annex 2 “Model 3.2
Descriptiu Publicitat” degudament emplenat i indicant les mides
de la pancarta i el lloc on es vol collocar.
b. Fer l’autoliquidació pertinent a l’Ajuntament.
c. Signar el conveni amb l’Ajuntament.
5. Les entitats que tenen publicitat ja penjada en les diferents IEM, tenen
de temps fins al 31 de setembre de 2010 per regular la seva sollicitud,
signar els convenis i fer l’autoliquidació anual 2010 pertinent. A partir
d’aquesta data, la publicitat es renovarà per temporades, i les
sollicituds per a la temporada següent s’han de presentar abans del 15
de juny.
6. Finalitzats aquests terminis, l’Ajuntament retirarà tota la publicitat que no
compleixi aquestes normatives.
7. L’Ajuntament es reserva el dret a retirar aquella publicitat que consideri
indecorosa o poc respectuosa amb les persones i institucions. Així mateix
el contingut de la publicitat ha de fer referència al patrocini de les
empreses o entitats.
Article 39
1. La publicitat que hagi estat autoritzada per la Regidoria d’Esports ha de
ser collocada per la mateixa entitat sollicitant en l’espai que li ha estat
adjudicat.
2. Els espais s’assignaran segons els criteris següents:
a. Sollicituds rebudes i correctes.
b. Descripció segons l’Annex 20 “Sollicitud Espais Publicitaris”
c. Antiguitat d’ocupació de l’espai publicitari que se sollicita.
d. Quantitat de publicitat que es vol collocar.
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e. Sorteig: Si hi ha entitats que demanen el mateix espai publicitari i
segons els criteris resten empatades, aquests espais seran
sortejats.
3. En el cas que un dret publicitari no es renovi, l’entitat responsable resta
obligada a retirar la dita publicitat. L’incompliment comportarà
l’anullació dels drets publicitaris de l’entitat per 1 temporada.
Article 40
Tota aquella publicitat que no s’ajusti a les indicacions de la Regidoria
d’Esports serà retirada per l’Ajuntament.

Apartat I: Manteniment i conservació
Article 41
L’Ajuntament d’Arenys de Mar, com a titular dels equipaments esportius
municipals, ha de vetllar per mantenir les installacions esportives en un bon
estat d’ús, amb la finalitat que puguin prestar un servei òptim durant la seva
utilització.
Article 42
L’Ajuntament, mitjançant la Comissió de Seguiment del Complex esportiu
Fondo de les Creus, vetllarà perquè el concessionari (La Unió de Federacions
Esportives De Catalunya –UFEC) mantingui totes les installacions esportives en
un bon estat d’ús, amb la finalitat que puguin prestar un servei òptim durant la
seva utilització.
Article 43
Si durant la utilització dels equipaments i/o materials es produeix algun
desperfecte, cal comunicar la incidència a l’Ajuntament mitjançant instància.
Article 44
I en el Complex Esportiu Fondo de les Creus, si durant la utilització dels
equipaments i/o materials es produeix algun desperfecte, cal comunicar-lo per
escrit a la direcció de l’equipament (UFEC), i passar posteriorment còpia de la
incidència a l’Ajuntament mitjançant instància.

CAPÍTOL III
NORMES D’ÚS DE LES INSTALLACIONS ESPORTIVES
Apartat J: Normes comunes (accessos, material...)
Article 45
Tenen accés als vestidors els participants de les activitats autoritzades segons
aquest Reglament. Els dies d’entrenaments, es podrà accedir als vestidors 15
minuts abans de l’activitat esportiva, i fins a 30 minuts després d’acabada. Pel
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que fa a les competicions oficials, s’hi podrà accedir 1h abans i fins a 30 minuts
després. Es marquen excepcions segons vénen determinades pels diferents
reglaments de les federacions corresponents i les entitats n’han d’informar la
Regidoria d’Esports adjuntant còpia de la circular o del reglament federatiu.
Article 46
Els vestidors aniran assignats segons;
1. Complex Esportiu Fondo de les Creus: l’assignació la realitzarà la
direcció del Complex, tant dels entrenaments com dels partits, actes
esportius, culturals, etc.
2. Camp de Futbol: el mateix club, d’acord amb les seves activitats,
caldrà que designi l’horari dels vestidors, del qual ha d’informar la
Regidoria d’Esports cada temporada, com també indicar els
possibles canvis que s’hi efectuïn.
3. Ceip’s i Institut: correspon al mateix centre l’assignació, o si no, a la
mateixa Regidoria d’Esports per a aquelles activitats sota conveni
d’ús d’aquests centres.
4. Altres: segons la disponibilitat, seran assignats per la Regidoria
d’Esports.
Article 47
Els esportistes i tècnics han de respectar les normatives d’accés als espais
esportius, seguin les circulacions marcades com a “peus bruts” i “peus nets”.
L’accés als espais esportius sempre s’ha d’efectuar amb el calçat
corresponent, i mai, amb el mateix calçat que portem posat del carrer (els
tècnics sobretot!). Així mateix, encara què el calçat vingui dins la motxilla, ha
d’estar net de fang i és el tècnic de l’equip el que ha de negar a l’esportista
que faci l’activitat.
Article 48
L’accés haurà de ser sempre acreditat, en les installacions que disposen torn
passant la targeta corresponent, i en les altres, avisant el personal de la
installació (conserges o vigilants) o responsables del club. En totes les
installacions, els menors d’edat no poden accedir ni a vestidors ni a pista fins
que hi arribi l’entrenador/responsable de l’equip (sempre major d’edat).
Podran restar esperant a la zona de grades i públic.
Article 49
En el cas de necessitar claus, el responsable del club, entitat, etc. haurà de
deixar una garantía (carnet). En finalitzar l’activitat el tècnic i/o responsable
adult indicarà al conserge, vigilant i/o encarregat de manera verbal:
- si s’han trobat o no en correcte estat el vestidor
- si s’ha produït o no algun desperfecte
- si l’han deixat en perfecte estat (sense brutícia per terra, ampolles,
etc .)
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Article 50
En el cas de competicions oficials, els equips contraris han de designar un
delegat de camp, que ha d’acreditar-se (núm. DNI, teléfon, adreça i càrrec
dins del club) a la installació almenys amb una anticipació de 30 minuts
respecte a l’inici dels partits. Aquest delegat de camp s’encarregarà de les
tasques d’atenció i control dels vestuaris del seu equip i del contrincant. Una
vegada acabi l’activitat, el delegat local ha de comprovar que tot resti en
bon estat.
Article 51
Els vestidors de les IEM tenen un ús estrictament esportiu, i no es permet
accedir-hi amb materials que no siguin necessaris per equipar-se, ni utilitzar-los
per guardar-hi objectes encara que sigui temporalment ni per mantenir-hi
reunions, xerrades, celebracions...
Article 52
Cada usuari serà l’únic responsable dels objectes dipositats en els vestidors,
armaris, etc.
Article 53
Sota cap concepte es permetrà la pràctica esportiva ni la direcció tècnica
sense anar degudament equipat amb vestimenta esportiva.
Article 54
El material mòbil a utilitzar serà en els departaments destinats a aquest efecte
(magatzems de pistes), les claus dels quals romandran sempre en poder del
personal de la IEM.
Article 55
Tot el material propi de la installació, ja sigui mòbil o estàtic, l’ha de collocar i
treure (amb responsabilitat) cada entitat o persona usuària que desenvolupa
l’activitat. Aquest es deixarà guardat en el seu lloc corresponent. En el
Complex Esportiu, l’Ufec hi collaborarà a collocar les grades retràctils i els
marcadors electrònics per a les competicions.
Article 56
No es pot utilitzar material que a criteri del responsable de l’IEM pugui
perjudicar la installació o els seus elements. Així mateix no està permesa
l’entrada de material aliè dins de la pista, i de qualsevol tipus de material
esportiu dins dels diferents compartiments (vestuaris, passadissos, grades,
magatzems, etc.) de la installació.
Article 57
Els espais annexos (gimnasos, sales, magatzems, despatxos...) són per a usos
restringits i no es podran utilitzar sense autorització prèvia de l’Ajuntament.
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Apartat K: Normes específiques
Categoria A: Equipaments esportius amb control d’accés:
Article 58
Piscina Coberta Municipal: La piscina municipal del Complex Esportiu Fondo de
les Creus i els seus espais complementaris es regiran per la seva normativa d’ús,
redactada pel concessionari d’aquesta installació (Ufec) i aprovada per
aquest Ajuntament i que es reprodueix com a Annex 4.
Article 59
Pavelló Triple Poliesportiu: El Pavelló Triple poliesportiu del Complex Esportiu
Fondo de les Creus i els seus espais complementaris es regiran per la seva
normativa d’ús, redactada i aprovada per aquest Ajuntament i que es
reprodueix com a Annex 5.
Article 60
Pavelló Simple Poliesportiu: El Pavelló Simple poliesportiu del Complex Esportiu
Fondo de les Creus i els seus espais complementaris es regiran per la seva
normativa d’ús, redactada i aprovada per aquest Ajuntament i que es
reprodueix com a Annex 6.
Article 61
Camp de Futbol: El Camp Municipal d’Esports Bernat Coll i els seus espais
complementaris es regiran per la seva normativa d’ús, redactada i aprovada
per aquest Ajuntament i que es reprodueix com a Annex 7.
Article 62
Pistes d’Atletisme: Les Pistes d’Atletisme Municipal i els seus espais
complementaris es regiran per la seva normativa d’ús, redactada i aprovada
per aquest Ajuntament i que es reprodueix com a Annex 8.
Article 63
Equipaments Esportius Centres Escolars: Els Equipaments Esportius Centres
Escolars i els seus espais complementaris es regiran per la seva normativa d’ús i
de centre, redactada i aprovada per aquest Ajuntament amb consens de les
direccions dels centres i que es reprodueix com a Annex 9.
Article 64
Pistes Els Tres Turons: Els Equipaments Esportius de l’Institut Els Tres Turons i els
seus espais complementaris es regiran per la seva normativa d’ús i de centre,
redactada i aprovada per aquest Ajuntament amb consens de les direccions
dels centres i que es reprodueix com a Annex 10.
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Categoria B: Espais Esportius de Lleure;
Article 65
Parc de Skate: El Parc de Skate Municipal i els seus elements es regiran per la
seva normativa d’ús, redactada i aprovada per aquest Ajuntament i que es
reprodueix com a Annex 11.
Article 66
Pistes de Petanca: Les Pistes de Petanca Municipal i els seus elements i espais
es regiran per la seva normativa d’ús, redactada i aprovada per aquest
Ajuntament i que es reprodueix com a Annex 12.
Article 67
Installacions esportives a les platges: Els equipaments esportius de les platges i
els seus elements i espais es regiran per la seva normativa d’ús, redactada i
aprovada per aquest Ajuntament i per la Comissió de Platges i que es
reprodueix com a Annex 13.
Article 68
Pistes Esportives Mare Paula: Les Pistes Esportives Municipals del parc Mare
Paula i els seus elements i espais es regiran per la seva normativa d’ús,
redactada i aprovada per aquest Ajuntament i que es reprodueix com a
Annex 14.
Article 69
Circuit esportiu del Camí de Mar: Els equipaments esportius del circuit de mar i
els seus elements es regiran per la seva normativa d’ús, redactada i aprovada
per aquest Ajuntament i per la Comissió de Platges i que es reprodueix com a
Annex 15.
Article 70
Carrils Bici: les zones esportives corresponents als carrils bici d’Arenys de Mar i
els seus elements es regiran per la seva normativa d’ús, redactada i aprovada
per aquest Ajuntament i que es reprodueix com a Annex 16.
Article 71
Circuits de salut i Rials Esportius: Els equipaments esportius dels rials esports i
circuits para la salut així com els seus elements es regiran per la seva normativa
d’ús, redactada i aprovada per aquest Ajuntament i que es reprodueix com a
Annex 17.
Article 72
Espai lúdic gent gran: L’Espai lúdic i els seus elements es regiran per la seva
normativa d’ús, redactada i aprovada per aquest Ajuntament i per la Comissió
de Platges i que es reprodueix com a Annex 18.
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Categoria C: Altres espais
Article 73
La Riera: Els elements i espais esportius de la Riera es regiran per la seva
normativa d’ús, redactada i aprovada per aquest Ajuntament i per la Comissió
de Platges i que es reprodueix com a Annex 19.

CAPÍTOL IV
SANCIONS.
Article 74
En relació a tots els equipaments:
Es preveu que els usuaris descrits en l’apartat A d’aquest Reglament, si no fan
un bon ús dels equipaments, materials, etc. podran ser sancionats des del
pagament dels desperfectes i fins a la retirada de l’autorització de l’ús de
l’equipament.
Article 75
En relació amb les entitats amb convenis d’ús continuat:
D’acord amb el control i seguiment efectuat per la Regidoria d’Esports, es
valorarà l’ús i l’aprofitament de les installacions per part de l’entitat que té la
concessió. En el cas que aquest ús sigui incorrecte en qualsevol dels apartats
d’aquestes normes, i depenent del caràcter de l’incompliment, s’executaran
les següents sancions, les quals poden ser a Efectes Horaris, de Reposició
Econòmica i d’Aplicació sobre les Subvencions Esportives d’acord amb la
gravetat i reincidència, segons el detall:
CONCEPTE 1: Per qualsevol utilització incorrecta de les installacions, que
no s’atingui a l’ús per al qual han estat demanades (pistes, vestuaris,
materials, etc.), segons les normes del present Reglament i dels
reglaments particulars de cada installació esportiva, l’entitat serà
sancionada amb 1 AVÍS. Si aquesta incorrecta utilització produeix
desperfectes materials, la despesa que suposi la reposició d’aquest
material trencat serà abonada per l’entitat corresponent o
descomptada de les subvencions esportives municipals.
CONCEPTE 2: Per la no recollida dels materials, elements i brossa (pilotes,
cistelles, porteries, pals de voleibol, xarxes, tanques, ampolles d’aigua i
altres elements utilitzats), una vegada acabats els entrenaments i els
partits, en qualsevol cas, l’entitat serà sancionada amb 1 AVÍS.
CONCEPTE 3: Per faltes d’assistència total o parcial superior al 80% dels
participants individuals i participants dels equips, l’entitat serà
sancionada amb 1 AVÍS.
CONCEPTE 4: Per faltes de control (en pista, vestidors, etc.) dels
esportistes per part dels responsables (tècnic, entrenador, monitor o
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membre junta directiva) tant en l’entrenament com en la competició o
per deixadesa de les seves funcions de responsable, l’entitat serà
sancionada amb 1 AVÍS.
CONCEPTE 5: Pel no compliment estricte dels horaris d’atorgament
establerts i la manca de respecte vers els horaris de les altres entitats,
l’entitat serà sancionada amb 1 AVÍS.
CONCEPTE 6: Relació amb les altres entitats i amb el personal de les
installacions: En els casos de falta d’educació i respecte envers les
persones i les entitats per part dels directius, membres de la Junta,
tècnics, entrenadors, monitors i esportistes de qualsevol entitat, es
redactarà un informe previ i, segons sigui el cas, l’entitat a què pertanyi
el subjecte infractor podrà ser sancionada amb la pèrdua de fins al 50%
de la subvenció esportiva.
Article 76
Quadre de sancions:

ACUMULACIÓ DE 2
AVISOS/EQUIP

Comportarà la pèrdua de les hores
d’entrenament i competició de
l’equip que hagi comès les faltes
durant 30 dies naturals a comptar
de l’endemà de la notificació
oficial de la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament.

ACUMULACIÓ DE 3
AVISOS/EQUIP

Comportarà la pèrdua de les hores
d’entrenament i competició de
l’equip que hagi comès les faltes
per tota la temporada.

REITERACIÓ DE LES
SANCIONS/CLUB

Comportarà una sanció
econòmica de fins al 50% de la
subvenció esportiva que rep
l’entitat responsable de l’equip.

Article 77
La imposició de la sanció per cada AVÍS no n’exclou la reposició econòmica
per part del responsable i/o entitat. Totes les sancions poden ser sancionades
per via de constrenyiment.

Article 78
Els clubs, una vegada abonats els imports de desperfectes si correspon, podran
demanar la neteja del seu expedient si es compleixen els següents criteris:
1. Sanció d’expulsió parcial o definitiva als responsables dels fets
(entrenadors/jugadors), segons la gravetat del cas.
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2. Compromís de la Junta directiva del control exhaustiu dels
collectius de risc.
3. Altres que se’n determinin en cada cas particular.

CAPÍTOL V
DISPOSICIÓ FINAL.
Article 79
Totes les IEM s’han de regir pel que estableix aquest Reglament, que obliga a
tots els seus usuaris i que s’acompanya del conveni entre l’Ajuntament i
l’entitat o associació.
Article 80
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop sigui aprovat pel Ple de
l’Ajuntament, i podrà ser modificat a petició de la Regidoria d’Esports en
l’exercici de les facultats que li atorga la legislació de règim local.
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