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Article 1r. La gestió de l’ús de les instal·lacions esportives municipals
L’Ajuntament té la propietat de les instal·lacions esportives municipals i n’assumeix de manera
exclusiva la seva gestió i servei que es realitza mitjançant personal del propi Ajuntament.
Les persones responsables en la gestió dels equipaments són:
1.- L’Alcalde/-essa de Botarell o el regidor a qui delegi.
2.- EL/la Regidor/a d’Esports
3.- El personal de manteniment de la instal·lació.
La gestió de les instal·lacions esportives municipals serà pròpia de l’Ajuntament, mitjançant la
Regidoria d’Esports.
Dins les instal·lacions esportives l’encarregat designat per l’Ajuntament serà qui tindrà
coneixement i control de tot el funcionament de la instal·lació, i serà el màxim responsable de
l’equipament esportiu.
Article 2n. Objecte
L’objecte d’aquestes normes és regular la correcta utilització i funcionament de les
instal·lacions esportives municipals existents i les que es puguin construir en un futur. També
aquestes normes establiran les condicions i els requisits per a la seva utilització en les
següents instal·lacions esportives municipals.
• Pavelló.
• Camp de futbol.
• Pistes exteriors.
• Parcs de salut.
• Piscines municipals.
• Pistes de pàdel.
• Skate park.
Article 3r. Destinataris
Podran fer ús de les instal·lacions esportives municipals:
• Entitats i/o associacions de Botarell sense ànim de lucre que estiguin legalment
constituïdes i inscrites en el registre d’entitats i associacions de la Generalitat de
Catalunya.
• El Centre Escolar del municipi.
• Grups, col·lectius i usuaris de Botarell, amb finalitats esportives o de lleure.
• També en poden ser usuaris les persones o grups de persones d’altres poblacions,
sempre segons la disponibilitat horària i d’espai, i prèvia autorització de l’Ajuntament.
• Usuaris d’activitats o serveis organitzats per l’Ajuntament .
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Article 4t. Normes d’ús generals de les instal·lacions esportives municipals
Les normes que es detallen a continuació són de compliment obligatori per a tots els
beneficiaris de l’ús de les instal·lacions.
1. Les instal·lacions esportives municipals es destinaran fonamentalment a les pràctiques
següents:
a. Iniciació esportiva.
b. Educació física escolar
c. Esport de lleure.
d. Esport de competició.
e. Actes esportius o recreatius.
2. A cada instal·lació s’hi practicarà la modalitat esportiva a la qual estigui específicament
destinada. També s’hi podran practicar altres activitats físiques i esportives, així com
recreatives o culturals, sempre que sigui tècnicament possible i previ autorització de la
Regidoria d’Esports.
3. Qualsevol sol·licitud per ús del Pavelló municipal, Camp de Futbol 7 i Pistes exteriors
s’haurà de presentar a les oficines municipals i caldrà que es defineixi, almenys, en els
següents aspectes:
a. Espais i material esportiu requerit.
b. Horaris.
c. Període d’ús.
d. Tipus d’activitat.
e. Nombre d’usuaris i grups d’activitats.
f. Responsables per grup d’activitat i persones de contacte de l’entitat, del
centre docent, del usuari o del col·lectiu sol·licitant.
4. Els clubs esportius hauran de presentar a les oficines municipals la sol·licitud d’ús del
Pavelló municipal, Camp de Futbol 7 o Pistes exteriors un mes abans del inici de la
temporada. També hauran de presentar un calendari oficial de competicions. Un cop
estudiades totes les sol·licituds presentades, tenint en compte les possibilitats, s’elaborarà
el corresponent calendari d’usos. Qualsevol sol·licitud que arribi un cop establert el
calendari serà atesa en funció de les disponibilitats d’horaris i espais existents.
5. Un cop elaborat el calendari, qualsevol modificació s’haurà de notificar per escrit a
l’Ajuntament amb un mínim de 15 dies d’anticipació, excepte en casos d’urgència,
suficientment motivats, en que caldrà avisar al més aviat possible.
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6. També es poden sol·licitar les instal·lacions per a actes esportius puntuals. Caldrà
formalitzar la sol·licitud, que serà autoritzada per la Regidoria d’Esports, que proposarà la
seva autorització o denegació a l’Alcaldia. La sol·licitud de la llicència suposa l’acceptació
de la present normativa d’usos i les condicions especificades en l’esmentada autorització.
7. L’Alcaldia a proposta de la Regidoria d’Esports tindrà la facultat d’anul·lar les
autoritzacions si les circumstàncies ho aconsellen, i ho notificarà a l’usuari.
8. A nivell informatiu, es donarà una còpia de l’autorització de l’ús de les instal·lacions
esportives als Serveis Municipals.
9. Les entitats que vulguin fer ús del Pavelló municipal, Camp de Futbol 7 o Pistes
exteriors, per a actes especials, festivals, festes, àpats, etc, hauran de presentar una
sol·licitud per escrit on consti el tipus d’activitats i el nombre d’assistents previstos.
Analitzada la sol·licitud per la Regidoria d’Esports, es proposarà la seva autorització o
denegació a l’Alcaldia.
10. Els grups escolars i altres grups que pertanyin a entitats esportives hauran d’anar
acompanyats d’una persona responsable, que serà l’encarregada de fer respectar tots
aquells aspectes recollits en aquesta normativa. Aquesta persona serà la responsable,
conjuntament amb l’entitat sol·licitant, de qualsevol incidència ocasionada pel grup.
11. Es respectaran els horaris destinats a les diferents activitats.
12. Es podrà anul·lar l’autorització d’ús continuat d’una instal·lació esportiva quan es
detecti la no assistència reiterada a un horari establert o sol·licitat. Es considerarà no
assistència, la no presència d’entrenador/a o monitor/a, o de menys del 25% dels membres
del grup de l’equip, de forma injustificada.
13. Les entitats hauran de tenir cura de deixar les instal·lacions en el mateix estat en què
les han trobat i fer complir totes les condicions d’ús als seus esportistes. Qualsevol
desperfecte que s’ocasioni a la instal·lació serà responsabilitat del encarregat del col·lectiu,
del club o de l’entitat esportiva.
14. El material que ha d’utilitzar cada una de les entitats serà recollit pels seus
responsables
15. No es permetrà l’accés als vestidors o espais esportius a cap persona que no acrediti
una vinculació i responsabilitat directa amb l’entitat, o ser entrenador o delegat del centre
docent o grup autoritzat.
16. La durada màxima de la utilització del vestidor es fixa en vint minuts a partir de l’hora
de finalització de l’ús de la instal·lació.
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17. Quan es tracti de competicions amb participació d’entitats de fora del municipi, l’entitat
que actua com a “local” es farà responsable de garantir un bon ús de les instal·lacions i es
responsabilitza de les despeses ocasionades per desperfectes i danys per una mala
utilització de l’equipament.
18. Per entrar als vestuaris els esportistes hauran d’anar acompanyats d’algun
responsable, entrenador o delegat.
19. Els usuaris als quals se’ls cedeixi les claus d’una instal·lació esportiva, tenen
restringida la seva activitat a aquella per la qual han estat cedides les claus. Si es produeix
la pèrdua s’ha d’avisar a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament, i s’haurà d’abonar l’import
del cost d’unes noves claus, i si s’escau, el canvi de panys.
20. En cas d’evacuació cal seguir les normes del responsable de la instal·lació.
21. És aconsellable que els usuaris duguin a terme una revisió mèdic esportiva que
determini l’aptitud per a la pràctica d’esports.
22. Si s’escau, l’entitat autoritzada haurà de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil
que cobreixi tots els riscos que comporti l’exercici de l’activitat.
23. Qualsevol usuari o espectador que manifesti un comportament contrari a aquesta
normativa, o que no respecti a les persones o els materials que es troben en aquell
moment en les instal·lacions, serà convidat a abandonar la instal·lació, i si aquest usuari
pertany a un club esportiu se li podrà anul·lar/revocar l’ús de la instal·lació a la entitat
sol·licitant.
24. L’Ajuntament no es fa responsable dels objectes personals perduts pels usuaris en les
instal·lacions esportives municipals.
25. L’Ajuntament podrà tancar o limitar l'ús de les instal·lacions esportives municipals per
raons de seguretat, climatologia, o altres, i quan es produeixin circumstàncies que puguin
ocasionar danys físics a persones i/o desperfectes a les instal·lacions.
26. Les Ordenances Fiscals Municipals determinaran l’import de la taxa i/o preu públic
corresponent a l’ús de les diferents instal·lacions. Així mateix les Ordenances Fiscals de
l’Ajuntament de Botarell poden preveure exempció de pagament de la taxa corresponent
en els casos concrets que s’hi detallin. A tal efecte l’Ajuntament podrà subscriure convenis
de col·laboració amb entitats esportives del municipi que contemplin aquesta possibilitat
d’exempció.
Article 5è. Drets dels usuaris
1. Les persones usuàries tenen dret a sol·licitar la utilització de les instal·lacions esportives
seguint la present normativa d’usos.
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2. A rebre les instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja.
3. A ser informats de qualsevol canvi en el funcionament.
4. A fer reclamacions i suggeriments que es considerin adequats en relació al
funcionament i gestió, i altres conceptes que tinguin a veure amb la instal·lació.
5. A comptar amb la protecció municipal davant d’incidències que puguin alterar el normal
desenvolupament de les activitats.
Article 6è. Obligacions
1. Utilitzar calçat i roba adequada per a la pràctica esportiva.
2. Accedir al terreny de joc amb el calçat net.
3. Fer un correcte ús dels elements esportius i del mobiliari de les instal·lacions.
4. Fer ús de les papereres.
5. Fer un ús responsable de l’aigua de les dutxes i rentamans.
6. Respectar l’horari d’obertura i tancament del recinte esportiu.
7. Comunicar qualsevol incidència (desperfecte, accident, etc...) que hagi sorgit durant l’ús
de la instal·lació esportiva.
8. Respectar les zones habilitades per a l’accés i la sortida de jugadors, àrbitres, públic i
vehicles d’emergència.
Article 7è. Prohibicions
1. Malmetre, pintar o embrutar de qualsevol manera les instal·lacions esportives.
2. Fumar dins de les instal·lacions esportives.
3. Utilitzar vasos o envasos de vidre en tot el recinte.
4. Accedir a tot el recinte fora de l’horari d’ús de la instal·lació, excepte en els casos
d’autorització expressa de la Regidoria d’Esports.
5. L’ús de les instal·lacions esportives per part dels usuaris amb la finalitat d’obtenir
rendiments econòmics, llevat d’autorització expressa.
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6. Col·locar qualsevol element aliè a l’equipament de la instal·lació esportiva o modificar els
elements existents, sense autorització expressa de la Regidoria d’Esports.
7. Accedir a les instal·lacions esportives amb cap tipus d’animal, excepte els gossos pigall.
8. Que els menors de 14 anys accedeixin i utilitzin les instal·lacions esportives si no van
acompanyats d’un adult.
9. La entrada a les instal·lacions amb bicicletes o vehicles motoritzats, llevat d’autorització
expressa.
Article 8è. Normes específiques per cada instal·lació
En el cas del PAVELLÓ:
a. No es poden utilitzar materials que puguin malmetre, deteriorar o embrutar la pista de
joc.
b. No es pot accedir a la instal·lació fins que l’activitat precedent hagi acabat, excepte en
els casos suficientment motivats.
c. No es pot consumir cap tipus de menjar, llevat d’autorització expressa.
d. Només podran entrar als espais esportius els jugadors, entrenadors, delegats i personal
de manteniment.
e. És obligat l’ús de calçat esportiu adient per accedir a les pistes i camps de joc. A més,
s’haurà d’utilitzar calçat esportiu adequat a l’activitat esportiva, així com portar roba
esportiva. No es podrà fer activitat física amb roba de carrer.
En el cas del CAMP DE FUTBOL 7 I PISTES EXTERIORS:
a. Aquests espais són oberts a tot el públic. S’haurà de respectar l’ordre d’arribada dels
usuaris. En el cas que un usuari tingui autorització en una hora determinada, els altres
usuaris hauran de deixar-los la instal·lació als que tinguin l’hora determinada.
b. La utilització d’aquests espais, s’efectuarà sota responsabilitat de la persona que en fa
ús.
c. L’usuari ha de vetllar pel seu equipament i pel respecte al de la resta d’usuaris.
d. Està prohibit fumar, consumir begudes alcohòliques, menjar aliments amb closca i
menjar xiclets.
e. Penjar-se de les tanques de protecció que delimiten el terreny de joc i la zona de
seguretat.
f. Per a la realització de competicions oficials caldrà l’autorització de l’Ajuntament.
En el cas de les PISCINES MUNICIPALS:
a. Els usuaris només podran accedir als espais que els estiguin destinats, utilitzant els
accessos específics.
b. No es podran arrencar, trepitjar o fer malbé les plantes i les flors dels jardins de l’entorn.
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c. Serà obligatori passar per les dutxes (sense sabó) abans d’utilitzar la piscina.
d. Està prohibit jugar i córrer pel voltant de les piscines.
e. No es permès banyar-se amb matalassos inflables i salvavides de cèrcol.
f. No es podran utilitzar ulleres per l’aigua que siguin de vidre.
g. Per a la seguretat dels banyistes, està prohibit llançar-se de cap a l’aigua en zones de
profunditat inferior a 1,30 metres.
h. Fora dels cursos específics, no es podrà utilitzar ni aletes, ni manyoples, ni altres
aparells de submarinisme i/o similars.
i. A la zona de platja només és permès entrar-hi amb vestit de bany.
j. No es podrà entrar a la zona de bany amb calçat de carrer.
k. Únicament es podran utilitzar equips de música amb auriculars individuals.
l. Cap persona afectada per malalties contagioses podrà accedir a la zona de bany.
En el cas de la pista de PÀDEL:
a. Les pistes de pàdel són d’ús exclusiu per a la pràctica d’aquest esport. Tant les pilotes
com les pales hauran de ser les apropiades pel pàdel.
b. Les pistes podran ser reservades pels majors de 16 anys i menors acompanyats d’una
persona adulta. Es farà per a 4 jugadors. La Regidoria d’Esports es reserva el dret de
poder anul·lar una pista amb menys jugadors, si la demanda de pistes així ho exigeix.
c. Els/Les usuaris/àries han de seguir les observacions i requeriments del personal del
servei.
d. Dins les pistes només es permetrà l’entrada estricte dels usuaris/àries de la reserva.
e. Abans d’accedir a les pistes, els/les usuaris/àries hauran d’eliminar tot tipus de restes de
terra, fang o de qualsevol altre tipus que puguin dur al calçat. Igualment, en sortir de la
pista no deixaran abandonat cap tipus d’utensilis, ampolles, pots, bosses, etc,.. La
Regidoria d’Esports no es farà responsable d’aquells objectes descuidats dins les pistes,
com de les pilotes que hagin pogut caure fora de la zona de joc.
f. Si el usuari/ària observa alguna anomalia o desperfecte a les instal·lacions, ho haurà de
notificar a la recepció de la mateixa. Dins de les pistes resta totalment prohibit fumar ni
introduir cap tipus d’aliment, ni cap objecte extern a la pràctica del pàdel. Es podran
introduir begudes refrescants (no alcohòliques i amb envasos no de vidre).
g. En cas de necessitat, la Regidoria d’Esports podrà reservar, o suspendre, la utilització
de les instal·lacions per la celebració de qualsevol esdeveniment esportiu d’interès
municipal, així com per tasques de manteniment.
h. Tots els/les usuaris/àries han de tenir cura del bon ús de les instal·lacions.
i. El personal responsable de l’espai esportiu pot decidir el tancament de la instal·lació,
quant per raons climatològiques, d’ordre interior o seguretat consideri que es pugui veure
afectada la integritat de les persones o produir-se dany a les instal·lacions, i ha d’informarne immediatament als responsables de la Regidoria d’Esports.
j. La reserva i la utilització de les instal·lacions suposa l’acceptació d’aquestes normes
generals.
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En el cas del SKATE PARK:
a. Està totalment prohibit l’ús del parc com elements no propis de l’activitat que puguin
causar danys a les estructures o als usuaris/àries.
b. Al ser una instal·lació oberta al públic i d’ús lliure, qualsevol usuari haurà de posar
atenció en l’ús cívic i responsable de la instal·lació.
c. És recomanable per l’ús del Skatepark tots els elements de seguretat propis d’aquesta
activitat com casc, genolleres, colzeres, canelleres, ...
d. A la pista només es podran utilitzar monopatins, scooters (monopatins amb manillar),
bicicletes i rollers (patins) qualsevol altra modalitat no està permesa.
e. Queda totalment prohibida l’entrada d’aliments, begudes alcohòliques i envasos de vidre
a la instal·lació.
f. Està prohibit fumar en la instal·lació.
g. En cas d’accident greu s’ha d’avisar al servei d’urgències 112.
h. No s’admetran els comportament violents o inadequats.
i. Els usuaris/àries són els responsables de comunicar a l’ajuntament qualsevol tipus de
dany durant l’ocupació i ús de l’espai.
j. Per la seguretat de tots es recomana: controlar en tot moment la velocitat, trajectòria i
maniobres; evitar parar-se a l’àrea de “patinatge” i mantenir l’espai lliure d’objectes.
k. Es prohibeix al personal no “patinador” que evolucioni per les estructures i les àrees de
lliscament.
l. Cal respectar els diferents usos del Skatepark: bikers (ciclistes), scooters (patinadors
amb monopatins amb manillar), skaters (patinadors amb monopatí), i rollers (patinadors
amb patins), a tots ens agrada el mateix.
m. S’han de respectar els torns per evitar accidents.
n. En cas de condicions atmosfèriques adverses, l’usuari és l’únic responsable de valorar
l’estat i dificultat del Skatepark.
o. Està prohibit l’entrada d’animals domèstics com gossos, fures i de tota mena.
p. Cal mantenir net l’espai, la brossa s’ha de dipositar en els contenidors destinats a aquest
efecte.
q. Està prohibit utilitzar les rampes com a tobogans.
r. Com a mesura de seguretat està prohibit pintar les rampes.
Article 9è. Infraccions
Seran infraccions molt greus:
- Atemptar contra els béns materials de les instal·lacions esportives.
- Fer ús de les instal·lacions esportives per activitats alienes a les estipulades.
- Les infraccions que puguin donar lloc a perjudicis en matèria de salut i seguretat dels
usuaris de les instal·lacions.
- La reincidència o reiteració en la comissió d’infraccions considerables greus en un
període de tres mesos.
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Seran infraccions greus:
- No respectar els horaris establerts.
- Fer mal ús dels vestidors.
- Alterar el funcionament intern de les instal·lacions.
- No obeir les ordres del personal de la instal·lació.
- Fer ús de les instal·lacions sense el permís adient.
- El comportament antisocial ostensible.
- La reincidència o reiteració en la comissió d’infraccions considerables lleus en un període
de sis mesos.
Seran infraccions lleus:
- No anar correctament equipat.
- L’ incompliment de la resta d’articles no estipulats com a molt greus o greus.
Article 10è. Sancions
Les sancions de les infraccions molt greus:
- Inhabilitació per a l’ús de qualsevol instal·lació esportiva municipal entre tres mesos i un
any.
- Multa econòmica de fins a 3.000 euros.
Les sancions de les infraccions greus:
- Inhabilitació per a l’ús de la instal·lació habitual per un període de temps d’un mes a tres
mesos.
- Multa econòmica de fins a 1.500 euros.
Les sancions de les infraccions lleus:
- Suspensió o inhabilitació fins a un mes per a l’ús de la instal·lació esportiva municipal
habitual.
- Des d’un advertiment per escrit fins a una multa econòmica de fins a 750 euros.
El trencament, el fet de d’ocasionar desperfectes o el mal ús del material que pugui suposar
danys en el patrimoni municipal, amb independència de la qualificació de la falta que
comporti, suposarà la corresponent indemnització en favor de l’administració.
La present normativa entrarà en vigor, una vegada aprovada definitivament, i publicada
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província.

Aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de Botarell i publicat al BOPT núm. 161, de 12 de
juliol de 2012.
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Modificació dels articles 2n i 8è, aprovada per acord del Ple de data 28 de juny de 2017 i
publicada al BOPT núm. 184, de data 22 de setembre de 2017.
Modificació de l’apartat 8 de l’article 7è, aprovada per acord del Ple de data 27 de setembre
de 2017 i publicada al BOPT núm. 26 de data 6 de febrer de 2018.
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