ORDENANÇA REGULADORA DE
ESPORTIVES MUNICIPALS NÚM. 32

L’ÚS

DE

LES

INSTAL·LACIONS

TÍTOL PRELIMINAR
Objecte i àmbit d’aplicació
Art. 1
1.- L’objecte primordial d’aquesta Ordenança es establir les normes d’accés i us de les instal·lacions
esportives municipals de forma que totes les persones usuàries i la ciutadania en general en puguin
gaudir en igualtat de drets i obligacions.
Serà d’aplicació exclusiva al conjunt d’instal·lacions esportives de titularitat publica municipal, ja siguin
gestionades de forma directa a traves del departament d’esport o d’una empresa municipal, indirecta o per
conveni de cessió.
Tot i que cada instal·lació pugui tenir un reglament propi, es tindran sempre en compte les normes que
estableixen aquesta ordenança.
Les instal·lacions estan obertes al públic i, per tant, en poden fer us entitats esportives, centres docents i
altres col・lectius, com també la ciutadania a títol individual.
2.- CONDICIÓ
CONDICI D’USUARI
D USUARI / USUÀRIA.
USU RIA.RIA.- Es considerarà usuari/a tota aquella persona que estigui al
corrent de pagament d’una modalitat de servei o que havent pagat l’entrada d’una de les instal·lacions,
estigui utilitzant algun dels serveis a que li dona dret el pagament de la taxa, preu públic o preu aprovat.
De la mateixa manera tindran aquesta consideració totes les persones que accedeixin a la instal·lació en
forma de grups organitzats, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no.
Distingirem els tipus d’usuaris/es
d usuaris/es següents:
- Abonats/ades:
Abonats/ades persones que tenen el corresponent abonament que els permet entrar a les instal·lacions
i gaudir dels espais i serveis que hi tenen inclosos.
- Participants
Participants en les activitats programades:
programades persones que tot i no ser abonades, gaudeixen d’unes
activitats i uns espais als quals s’han inscrit.
- Puntuals:
Puntuals usuaris/es ocasionals, que poden ser individuals o col・lectius.

- Grups organitzats:
organitzats es a dir, usuaris/es que utilitzen les instal·lacions dins un col・lectiu i al mateix temps,
de forma periòdica (centres docents amb programa d’educació física, entitats en programes esportius
específics, etc).
3.- Esportistes: Totes les persones membres de clubs que utilitzin les instal·lacions esportives en nom i
representació de la seva entitat.. Tindran la mateixa consideració els/les esportistes forans/ies que vinguin
a desenvolupar partits a les instal·lacions de Viladecans contra clubs de la nostra ciutat.
4.- Visitants:

La resta d’habitants d’Alfarràs

i els/les forans/ies que puguin assistir en una de les

instal·lacions esportives municipals com a espectadors/es, acompanyants, etc.

Art. 2
1.- La present Ordenança es d’aplicació a totes les instal·lacions esportives municipals de la població
d’Alfarràs i a tots els espais de caràcter no esportiu que estiguin ubicats dins l’edifici o recinte esportiu i
queden obligats al seu compliment tots els seus habitants i forans/ies que facin algun tipus d’us de les
esmentades instal·lacions, amb independència de la seva qualificació juridico-administrativa.
2.- Son instal·lacions esportives municipals d’Alfarràs totes les construccions, recintes, camps i edificis
destinats al desenvolupament i a la practica d’activitats físiques i esportives, situats a Alfarràs i
relacionats a l’annex de la present Ordenança.
A mes, hi quedem inclosos tots els espais auxiliars per a esportistes i visitants, com també altres espais
singulars (sales de maquines, magatzems, ...).
3.- Tenen la mateixa consideració els bens mobles adscrits de manera permanent a qualsevol de les
instal·lacions incloses en l’apartat anterior i relacionades a l’annex.

Art. 3
1.- L'Ajuntament esta obligat a donar el màxim coneixement del contingut d’aquesta Ordenança als
alfarrassins i alfarrassines, i als forans i foranies, fent us dels mitjans de difusió adients.
2.- El desconeixement del contingut de la present Ordenança no beneficiarà a ningú que s’empari en
aquesta circumstancia, en el cas d’incompliment de les seves disposicions.

TÍTOL I
Normes administratives per a l’accés a les instal·lacions, per a la petició i concessió d’horaris
d’entrenament i competició en les instal·lacions esportives municipals i per a la contractació de serveis i
espais.

Capítol I: Per a les entitats esportives
Art. 4
1.- Cada any , l’àrea d’esports de l’Ajuntament d’Alfarràs comunicarà a totes les entitats l’obertura d’un
període per a la sol・licitud d’instal·lacions. Les entitats hauran d’utilitzar el document de sol・licitud del
model proporcionat pel Departament, i s’haurà d’adjuntar copia de la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil derivada de l’activitat a realitzar.
2.- Amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar una fotocopia del DNI de la persona peticionaria i un document
acreditatiu de representació, en el supòsit d’actuar en nom d’un/a altre/a o d’una entitat o associació.
3.- Tota la documentació s’haurà de lliurar al registre general de l’Ajuntament degudament emplenat i dins
els terminis que es fixin anualment i que es comunicaran per escrit a les entitats.
4.- Un cop finalitzat el termini de sol・licitud, l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament adjudicarà els horaris
definitius, d’acord amb la disponibilitat d’espais i ho notificarà per escrit a les entitats i l’entitat gestora de
la instal·lacio, en el seu cas.
5.- Les entitats no notificaran a les federacions corresponents cap horari de competició o partit abans de
la concessió.
6.- La concessió d’horaris d’una temporada no garanteix que aquests siguin concedits la temporada
següent.
7.- Per a totes aquelles activitats extraordinàries no previstes en aquesta petició caldrà que l’entitat ho
demani per escrit i amb prou antelació, per poder ajustar calendaris i horaris. No es podran demanar mes
de dues activitats no previstes a l’any. Tot i aixi, l’àrea d’Esports ho pot denegar si considera que no hi ha
prou anticipació o li es impossible modificar-ho perquè afecta negativament a altres grups o entitats.
8.- Per a peticions sobre instal·lacions que estiguin gestionades per empreses municipals, l’Ajuntament es
farà càrrec de comunicar el calendari i l’horari habitual concedit. Les peticions extraordinàries s’hauran de
fer per duplicat i simultàniament a l’àrea d’Esports i a l’entitat gestora , si és el cas. L’àrea d’Esports
notificarà per escrit a l’entitat i a l’ens gestor la concessió o denegació de la sol・licitud.
9.- La petició d’espais i la notificació de la autorització tindrà caràcter de “autorització d’us”, de manera
que l’entitat s’obliga al compliment de tots els deures que se’n desprenen d’aquesta Ordenança i n’atorga
els drets que en ella hi apareixen.
10.- Abans d’iniciar-se el període de cessió, l’entitat haurà d’abonar una fiança de 300 EUR a
l’ajuntament, la qual servirà per fer front als possibles desperfectes que es puguin imputar a l’entitat, als
seus socis/es, als/a les seus/seves esportistes o a esportistes d’altres entitats que duguin a terme

encontres amb ells. En finalitzar la temporada aquesta quantitat serà retornada, menys les quantitats
descomptades com a desperfecte.
11.- Les autoritzacions d’us finalitzaran quan es compleixi el termini establert, i sempre pel transcurs d’una
temporada, sense necessitat de previ requeriment. El Àrea d’Esports podrà deixar sense efecte la
autorització d’us, abans de la finalització del termini establert, per algun dels motius següents:
a) Per causa d’interès públic. L’Àrea d’Esports es reserva el dret d’utilitzar, durant els dies i en la forma
que cregui convenient totes o una part de les instal·lacions objecte de la autorització d’us, cosa que
comunicarà mitjançant un avis amb el màxim d’antelació possible.
b) Per incompliment de les obligacions previstes en aquesta Ordenança.
c) Per la no assistencia de manera continuada durant l’horari de cessió.
12.- Finalitzada la cessió d’us, l’entitat haurà de deixar lliures i a disposició de l’administració o de l’entitat
gestora, els bens i instal·lacions cedits en el mateix estat de conservació i manteniment.
13.- La col·locacio d’elements d’explotació publicitària ja siguin temporals o permanents es sol・licitaran
en un full específic a tal efecte que s’adjuntarà a la petició d’espais. Aquests elements hauran de seguir
les mesures i directrius d’imatge que determini el gestor de la instal·lació. El cost de les estructures que
suportin la publicitat serà a càrrec de l’entitat que ho sol・liciti. La formula de finançament es negociarà en
cada cas en relació a la complexitat i el cost.
Capítol II: Per a usuaris/es
Art. 5
1.- Per poder ser usuari/a o abonat/ada d’una instal·lacio esportiva en els seu conjunt o d’un servei en
particular, caldrà dirigir-se al lloc específic d’inscripció determinat per a cada un d’ells. En cada cas
s’indicarà quines dades caldrà que l’usuari/a lliuri i aquestes seran incorporades a un fitxer que s’utilitzara
exclusivament per a la gestió interna de la instal·lació, protegit segons les condicions que determina la Llei
Orgànica de Protecció de Dades i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació.
2.- Els tràmits d’inscripció variaran segons la instal·lació, el gestor o l’activitat que es vulguin contractar.
En qualsevol cas s’hauran de seguir les indicacions de la persona responsable de dur a terme el proces
d’inscripció.
3.- Totes les persones usuàries de les instal·lacions, per obtenir l’autorització d’us, hauran d’abonar el
preu establert a la taxa o preu públic municipal o el preu aprovat per l’Ajuntament.
4.- El fet de no utilitzar les instal·lacions no eximeix els/les usuaris/es del pagament de la taxa, preu públic
o preu aprovat.
5.- Cada instal·lació i espai esportiu te la seva normativa específica desplegada en la present ordenança.

Els punts continguts en aquestes son d’obligat compliment per a totes les persones usuàries i abonades.

Capítol III: Per a escoles i altres entitats no esportives

Art. 6
1.- L’accés de les escoles o altres entitats com a col・lectius organitzats estaran sotmesos a la regulació
d’un conveni específic per a cada cas. Tanmateix hauran de respectar la normativa especifica d’us de
cada espai o instal·lació com si es tractes d’una entitat esportiva i els/les seus/seves alumnes fossin
esportistes.
Capítol IV: Per a empreses destinat a actes especials
En cada instal·lació es podrà practicar la modalitat esportiva a la qual estigui específicament destinada,
com també les que tècnicament siguin possibles. En ocasions determinades es podran utilitzar les
instal·lacions esportives per a activitats especials, no esportives, de caràcter cultural, de lleure i/o
recreació, sempre amb l’autorització pertinent.
Art. 7
1.- Per a l’ús destinat a actes especials (festivals, festes, concerts …) hauran de presentar una sol・licitud
per escrit en que ha de constar el tipus d’activitat, el nombre d’assistents, el preu d’entrada, la finalitat de
l’acte, etc.
Cas que l’Àrea d’Esports o l’empresa gestora autoritzi l’acte, l’organització haurà d’abonar el preu públic
establert i prèviament a la utilització de les instal·lacions s’haurà de dipositar la fiança a determinar, en
previsió de possibles desperfectes dels bens de les instal·lacions esportives.
2.- Per a cada cas inclòs en aquest article, s’hauran de preveure, mitjançant l’aportació d’un contracte, els
conceptes de neteja, seguretat, assegurances i altres conceptes que es considerin necessaris, despeses
que en tot cas aniran a càrrec de l’entitat sol・licitant.
3.- Qualsevol acte en que els organitzadors vulguin exigir el pagament de l’entrada, requerirà una
autorització expressa de l’àrea d’Esports o de l’entitat gestora qui decidiran a qui li correspon la recaptació
de la taquilla obtinguda.

Capítol V: Per a visitants i espectadors/es.
Art. 8
1.- Les competicions esportives o qualsevol altre tipus d’activitat que se celebri a les instal・lacions
esportives municipals, podran tenir caràcter gratuït o si es el cas, podrà erigir-se el pagament d’una
entrada. Els/Les visitants i espectadors/es, s’hauran d’acollir a aquestes circumstancies. Els organitzadors
de l’activitat hauran de comptar amb l’autorització municipal previa (ja sigui concedida pel Departament
d’Esports o l’empresa gestora).

2.- En jornades de funcionament habitual com entrenaments, els/les visitants i espectadors/es podran
accedir lliurement als espais destinats a aquests/es, tenint en compte els drets i deure que els atorga la
present ordenança.
TITOL II
Drets i deures dels visitants, esportistes i usuaris/es

Capítol I: Drets i deures generals

Art. 9
1.- Son drets generals dels visitants, esportistes, usuaris/es i abonats/ades de les instal・lacions
esportives:
a) Sol・licitar informacio relativa al serveis que ofereix cada una de les instal・lacions.
b) Manifestar la seva opinio, queixa o reclamacio sobre les instal・lacions per escrit i ho podra dipositar a
la bustia de suggeriments de la instal·lació en concret o presentar un model d’instancia a l’Ajuntament.
c) Aquells altres drets establerts a les lleis.
2.- Son deures generals dels visitants esportistes, usuaris/es i abonats/ades de les instal・lacions
esportives:
a) Gaudir de les instal・lacions sense fer-les malbé i mantenint-les netes.
b) Respectar les indicacions del personal de les instal・lacions i consultar-lo en cas de dubte.
c) Respectar els altres visitants, esportistes, usuaris/es i abonats/ades i les activitats que s’estiguin
desenvolupant.
d) D’acord amb la Llei 1/1982 de 5 de maig de Proteccio civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la propia imatge, no es permes en els edificis esportius municipals fer us d’aparells de
fotografia o que enregistrin imatges (ja sigui cameres de video o telefons mobils). Cas de voler dur a
terme una filmació o fotografia, cal demanar autoritzacio per escrit a la recepció de cada instal・lació.
L’Àrea d’Esports no es farà responsable del mal ús que se’n pugui fer de les imatges preses a les
instal・lacions esportives, sense el seu consentiment, permis o autorització.

Capítol II: Drets i deures específics dels visitants
Art. 10
1.- Son drets especifics dels visitants de les instal・lacions esportives:
a) Accedir i circular lliurement per les zones destinades als visitants.
b) Accedir a la condicio d’usuari/a o abonat/ada en contractar o pagar la taxa corresponent .
2.- Son deures especifics dels visitants de les instal・lacions esportives:
a) Respectar els horaris d’obertura i l’acces als espais destinats a ells.
b) Respectar el reglament de regim interior de la instal・lacio i respectar i no maltractar la instal・lacio i
els seus elements.

Capítol III: Drets i deures específics dels esportistes
Art. 11
1.- Son drets especifics dels esportistes de les instal・lacions esportives:
a) Accedir i circular per les zones assignades al seu grup en els horaris acordats.
b) Accedir a la condicio d’usuari o abonat en contractar o pagar la taxa corresponent .
2.- Son deures especifics dels esportistes de les instal・lacions esportives:
a) Respectar els horaris d’obertura i l’acces als espais destinats a ells.
b) Ser coneixedors/es de la normativa especifica que regeix la seva instal・lacio.
c) Dutxar-se el temps estrictament necessari sense fer us abusiu de l’aigua.
d) Respectar i no maltractar la instal・lacio i els seus elements.
Capítol IV: Drets i deures específics dels usuaris/es i abonats/ades
Art. 12
1.- Son drets especifics dels usuaris/es i abonats/ades de les instal・lacions esportives:
a) Accedir i circular lliurement per les zones destinades a visitants i accedir a les zones i serveis destinats
a usuaris/es i abonats/ades a les quals doni dret la taxa o preu public que han pagat en els horaris
establerts.
b) Exigir un comprovant escrit de la quantitat que s’ha pagat en concepte de taxa o preu public.
c) Utilitzar, d'acord amb la seva naturalesa, les instal・lacions esportives conforme a les normes
aplicables a cada instal・lació.
2.- Son deures especifics dels usuaris/es i abonats/ades de les instal・lacions esportives:
a) Respectar els horaris d’obertura i l’acces als espais destinats a ells.
b) Dutxar-se el temps estrictament necessari sense fer us abusiu de l’aigua.
c) Estar al corrent del pagament de les quotes. Una quota impagada comportara la baixa i fara perdre els
drets de matricula. Les despeses de devolucio seran a carrec de l’usuari.
d) Comunicar la intencio de donar-se de baixa (presencialment, per fax o correu electronic) abans del dia
20 del mes en curs. Si es supera aquest termini caldra pagar les despeses d’emissio del rebut. Per donarse de baixa caldra tornar el carnet.
e) Es pot fer una baixa temporal, caldra comunicar-ho a recepcio i omplir el full de baixa.
f) Tots els usuaris/es i abonats/ades han de saber que abans d’iniciar qualsevol practica esportiva es
imprescindible coneixer el seu estat de salut i per tant han assumir la seva responsabilitat, o la del menor
que representin, cas que la activitat que hagin escollit els estigui contraindicada o els produeixi qualsevol
lesio no imputable a l’estat dels equipaments esportius.
TÍTOL III
Normes d’accés a les instal·lacions
Capítol I: Normes d’accés dels visitants
Art. 13

a) Els visitants podran accedir i utilitzar gratuitament els serveis de les instal・lacions que hauran d’estar
convenientment senyalitzades: vestibuls, bars, grades, lavabos, terrasses i jardins annexos a les
instal・lacions, excepte en aquelles activitats a les quals es determini un preu d’entrada per a
espectadors.
b) Nomes els acompanyants dels menors de vuit anys que no siguin ni usuaris ni abonats, podran accedir
als vestidors per ajudar-los a canviar-se de roba. Cada equipament te una normativa especifica en quant
al nombre màxim d’acompanyants que poden accedir als vestidors en funcio de la capacitat dels espais.
c) No es podra accedir als espais abans esmentats amb cap tipus d’animal de companyia llevat dels
gossos guies per a cecs.
d) Cal respectar els horaris d’obertura i tancament de cada espai de manera que queda totalment prohibit
accedir a les instal・lacions i jardins annexes quan estan tancades.
e) No es permet ni l’entrada ni el consum de begudes alcoholiques.
f) No es permet menjar cap tipus de fruit amb closca que embruti el terra (tipus pipes, cacauets,...)
g) No es permes de fumar en cap espai de les instal・lacions esportives, encara que siguin a l’aire lliure,
llevat d’aquells especialment reservats per fer-ho.
Capítol II: Normes d’accés dels/de les esportistes
Art. 14
a) Els/Les esportistes hauran d’accedir a les instal・lacions pels llocs que estiguin convenientment
senyalitzats.
b) No es permetra l’entrada de cap grup a la instal・lacio sense el monitor o responsable de l’activitat que
s’hi desenvoluparà.
c) No es permet ni l’entrada ni el consum de begudes alcoholiques.
d) No es permet menjar cap tipus de fruit amb closca que embruti el terra (tipus pipes, cacauets,...)
e) No es permes de fumar en cap espai de les instal・lacions esportives, encara que siguin a l’aire lliure,
llevat d’aquells especialment reservats per fer-ho.
f) No es permet l’entrada de begudes amb ampolles de vidre ni en llaunes.

Capítol III: Normes d’accés dels/les usuaris/es ocasionals
Art. 15
a) Cal comprar l’entrada a la recepcio abans d’accedir a la instal・lació.
b) Cada modalitat d’entrada dona dret a una serie de serveis; cal respectar les normes d’us de cada un
d’aquests serveis.
c) No es permet ni l’entrada ni el consum de begudes alcoholiques.
d) No es permet menjar cap tipus de fruit amb closca que embruti el terra (tipus pipes, cacauets,...)
e) No es permes de fumar en cap espai de les instal・lacions esportives, encara que siguin a l’aire lliure,
llevat d’aquells especialment reservats per fer-ho.
Capítol IV: Normes d’accés dels/les usuaris/es abonats/ades
Art. 16

a) Cal portar sempre el carnet d’abonat/ada per accedir a la instal・lacio. L’incompliment reiterat
d’aquesta norma tindrà una petita sancio determinada a cada instal・lació.
b) Cada modalitat d’abonament dona dret a una serie de serveis; cal respectar les normes d’us de cada
un d’aquests serveis.
c) El carnet es personal i intransferible. Un mal us en suposara la retirada.
d) Per poder accedir a la instal・lacio caldra estar al corrent del pagament de les quotes. En cas contrari
es procedirà a retirar el carnet de soci/a, o amb el bloqueig de l’acces.
e) El gestor de la instal・lacio no es fara responsable dels objectes perduts o oblidats a la instal・lacio.
Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir es guardaran a la recepcio de la instal・lació durant una
setmana.
f) No es permet ni l’entrada ni el consum de begudes alcoholiques.
f) No es permet menjar cap tipus de fruit amb closca que embruti el terra (tipus pipes, cacauets,...)
g) No es permes fumar en cap espai de les instal・lacions esportives, encara que siguin a l’aire lliure,
llevat d’aquells especialment reservats per fer-ho
TÍTOL IV
Normes de conducta
Capítol I: Normes de conducta envers els altres
Art. 17
1.- Hom observara una actitud civica, i no s’alterara l’ordre ni la tranquil・litat amb escandols, aldarulls ni
sorolls. Només es podrà cridar a les grades en partits, pero sempre amb la intencio d’animar els jugadors,
guardant el respecte als altres visitants, esportistes i arbitres.
2.- Queda prohibida qualsevol accio o manifestacio contraria al respecte i la consideracio entre les
persones que es trobin a la instal・lació esportiva.
3.- Es prohibeix la venda no sedentaria, si no es amb autoritzacio expressa.
Art. 18
1.- Hom facilitara l’acces a les instal・lacions a nens, gent gran i a totes aquelles persones que no es
puguin valer per si mateixes, i en especial en aquelles situacions que, per les seves disminucions, els
comportin dificultats i/o perill.
Capítol II: Normes de conducta envers els equipaments
Art. 19
1.- Queda prohibit malmetre mobiliari, objectes o materials d’us comu o els arbres i plantes dels jardins de
les instal・lacions.
2.- No es permes d’embrutar de cap manera les facanes i portes dels edificis on es troben les
instal・lacions esportives, ni tampoc col・locar cartells o anuncis.
3.- No es pot pujar als arbres i als fanals de l’enllumenat public dels jardins, excepte per motius de
manteniment o que hi hagi autorització expressa. Expressament, pel que fa a la col・locacio de
pancartes, es prohibeix la seva fixacio en arbres o fanals, ja que s'han de fixar en elements solids
diferents dels esmentats.
Art. 20

1.- Esta prohibit, i si escau serà sancionada administrativament, tota accio que desllueixi, embruti,
produeixi danys o sigui susceptible de produir-los dins les instal・lacions esportives municipals,
independentment de la reclamacio dels perjudicis causats, i de la competencia de la jurisdiccio penal, si
s’escauen.
2.- Tot ciutadà te el dret, com a membre de la col・lectivitat, de col・laborar en la conservacio i la defensa
de les instal・lacions municipals, ja sigui impedint-hi la realitzacio de danys, anunciant-ho a l’autoritat
competent en el cas que s’hagin produit.
Art. 21
Tots els habitants de Viladecans son obligats a l’observanca d’una conducta encaminada a evitar i
prevenir el deteriorament de les instal・lacions esportives , i tenen el dret de denunciar les infraccions de
que tinguin coneixement.
Capítol III: Conductes en situacions d’emergència
Art. 22
El comportament de les persones que es trobin en una instal・lacio esportiva al moment de produir-se
una situació
d’emergència, com ara aiguats, inundacions, incendis, riuades, nevades i qualsevol altra situacio
excepcional establerta per les autoritats competents, s’atendra a cada moment a les normes de
col・laboracio i solidaritat ciutadanes, tot acomplint els plans generals de Proteccio Civil i els plans
d’emergència especifics en cada cas.
TÍTOL V
Infraccions i sancions
Art. 23
1.- Constitueixen infraccions administratives l’incompliment de les disposicions contingudes en aquesta
ordenanca, i també les vulneracions de les prohibicions que s’hi estableixen.
2.- Les infraccions seran objecte de sancio pel regidor/a d’esports i amb el seguiment previ del
corresponent expedient
administratiu. Aquesta desconcentració de la potestat sancionada de l'Alcaldia-Presidencia en el regidor
s’efectua en virtut del que disposa l’article 10, punt 3, segon paragraf, del Reial Decret 1398/1993, de 4
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments per a l’exercici de la potestat sancionada.
3.- Les infraccions contra les disposicions de la present Ordenanca seran sancionades instruint
l’expedient, simplificat si escau, en que es garantira l’audiencia a d’interessat, aplicant el corresponent
procediment sancionador. En cap cas l’activitat instructora i la competencia sancionada no podran
concorrer en el mateix organ.
Art. 24
1.- Les infraccions seran sancionades amb multa de fins a 300,00 EUR i/o la suspensio del dret d’acces a
les instal・lacions esportives fins a un any.

2.- Les multes seran graduades tenint en compte la concurrencia de les seguents circumstancies, i es fara
menció explícita de les que es considerin provades en la infraccio:
a) La intencionalitat dels infractors.
b) La comissio repetida d’infraccions.
c) La transcendencia social.
d) La quantia del benefici il・licit.
e) El valor dels danys causats
f) El fet que l’objecte de la infraccio sigui autoritzable.
g) El grau d’incompliment efectiu dels suposits d’aquesta ordenanca.
3.- Es considerara atenuant la circumstància que el presumpte infractor repari les deficiencies
comprovades o els danys causats, abans que tingui coneixement del inici de la instruccio de l’expedient
sancionador. Es podrà condonar la sanció mitjancant la substitucio de la multa per l’obligació positiva de
restitució o reparació dels bens lesionats o la participació en actuacions formatives o civiques
substitutòries.
Art. 25
Seran responsables de les infraccions les persones seguents:
1.- Els/Les autors/es materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, si be quan aquests/es
siguin menors d’edat respondran dels incompliments els seus pares/mares, tutors/es o qui en tingui la
custodia legal.
2.- La responsabilitat administrativa per les infraccions a que fa referencia aquesta ordenanca sera
independent de la
responsabilitat civil (reparacio de danys causats tant a persones com a bens), penal o d’un altre ordre que
pugui derivarse’n.
Art. 26
Les infraccions seran qualificades com a molt greus, greus i lleus.
Son faltes lleus:
a) Accedir a qualsevol de les instal・lacions esportives municipals amb animals de companyia, llevat dels
gossos guies per a cecs.
b) Menjar tot tipus de fruits amb closques que embrutin el terra (tipus pipes, cacauets..).
c) Fumar en els espais de les instal・lacions esportives, llevat d’aquells espais especialment reservats per
a fer-ho.
d) No comprar l’entrada a la recepcio abans d’accedir a la instal・lacio, en cas de tenir la condicio
d’usuari.
e) Fer un mal us del carnet que dona acces a les instal・lacions i transferir-lo a tercers.
f) Inobservanca d’actitud civica, alterant l’ordre i la tranquil・litat amb escandols, aldarulls i sorolls.
g) No facilitar l’acces a les instal・lacions a nens, gent gran i a totes aquelles persones que no es puguin
valer per si mateixes.
h) La inobservança de les normes d’ús previstes en els Annexes de la present ordenança.
3.- Son faltes greus:

a) No respectar l’horari d’obertura i tancament de cada espai, desobeint les prohibicions d’acces a les
instal・lacions i jardins annexos quan estiguin tancats.
b) No respectar les indicacions del personal de les instal・lacions pel que fa a aspectes de la normativa
d’ús.
c) L’entrada i el consum de begudes alcoholiques en qualsevol de les instal・lacions esportives.
d) Atemptar mitjancant accions o manifestacions al respecte i consideracio d’altres persones que es trobin
a les instal・lacions esportives.
e) Tot tipus de vendes, si no es amb autorització expressa.
f) Malmetre el mobiliari, objectes o materials d’us comu o els arbres i plantes dels jardins de les
instal・lacions.
g) Embrutar facanes i mobiliari dels edificis on es troben les instal・lacions esportives, i col・locació de
cartells o anuncis.
h) Pujar als arbres i fanals de l’enllumenat public dels jardins, excepte per motius de manteniment.
i) Col・locació de pancartes o fixació en arbres o fanals.
j) Incompliment dels plans generals d’emergencia i Proteccio Civil per part de les persones que es trobin
en els recintes de les instal・lacions esportives o accessos de les mateixes en cas de situacio
d’emergencia.
k) L’incompliment dels deures regulats en el Titol II de la present ordenanca.
l) La reiteracio en comportaments constitutius de faltes lleus.
m) La comissió/omissió de comportaments constitutius de dues faltes lleus en el mateix temps.
3.- Son faltes molt greus:
a) La reiteració en comportaments constitutius de faltes greus
b) La comissio/omissio de comportaments constitutius de dues faltes greus en el mateix temps.
Art. 27
1.- Les sancions que s’imposaran als infractors seran les seguents:
a) per infraccions lleus, multes de fins a 60 EUR, i/o pèrdua temporal del dret a la utilització de les
instal・lacions esportives municipals fins a 1 mes.
b) per infraccions greus, multa de 60,01 EUR a 200,00 EUR, i/o pèrdua temporal del dret a la utilització de
les instal・lacions esportives municipals fins a 3 mesos.
c) per infraccions molt greus, multa de 150,01 EUR a 300,00 EUR, i/o pèrdua temporal del dret a la
utilització de les instal・lacions esportives municipals fins a 1 any.
2.- La circumstància atenuant prevista en l’art. 24.3 quan sigui completa no produirà el canvi en la
qualificació de la infracció en lleu, greu o molt greu, però permetrà imposar la sanció en la seva meitat
inferior.
Art. 28
1.- Les faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap d’un any i les lleus al cap de tres
mesos.
2.- Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, les imposades per faltes
greus al cap d’un any i les imposades per faltes lleus al cap de tres mesos.

3.- L’inici del comput del termini de prescripcio de les faltes es produeix des que els responsables de la
gestió de la instal・lació han tingut la possibilitat raonable de coneixer la seva comissio.
4.- El comput del termini de prescripcio de la sancio s’inicia des del moment en que la sancio es notifica.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenanca, d’obligat compliment en totes les instal・lacions esportives de titularitat municipal,
entrarà en vigor despres d’haver transcorregut el termini de quinze dies habils a partir de la seva
publicacio en els mitjans habituals, segons allò que estableix l’article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i
continuara vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

