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CAPfTOL Z OS DE LES ZNSTAL.LACZONS ESPORTZVES 

Normes Generals - Seccw l a .  

Art. l. - Són installacions municipals esportives (I.M.E.) tots els edi- 
ficis, camps, recintes i depen'dkncies del Municipi destinats al desenvolu- 
pament i practica d'esports i cultura física. 

Tindran també l'esmentada consideració d s  béns mobles destinats a 
aquest objecte i els adscrits de forma permanent a alguna I.M.E. 

Queda exclcis d'aquesta reglamentacib el Palau municipal de19 Esports. 

4 
Art. 2. -Les 1.iM.E. definides en l'article precedent tindran la con- 

sideració de béns de domini públic afectes al servei públic. 

Art. 3. -Les I.M.E. estaran obertes al piblic, podent aocedir-hi i 
utilitzar-les qualsevol ciutadi mitjansant l'abonament de la corresponent 
taxa municipal d'utilització. 

Art. 4.-En cada installació podran practicar-se aquells esports a 
que especilficament estiguin destinades. També se'n podran practicar d'al- 
tres, sempre que tkcnicament sigui possible, i previa a~to~i tzació  muni- 
cipal que s'atorgara discrecionalment. 

Secció. 2a. - UtiZitzacions preferents 

Art. 5. - Les I.M.E. ,podran ser destinades a la priictica de l'esiport 
educatiu i escolar, el de com'petició i el de lleure. 

Art. 6. -A& igualtat de condicions i dins de l'horari lectiu, tin- 
dram accés preferent a les installacions els centres docents de caricter 
municipal que es trobin ubicats dins de cada districte, perquk imparteixin 
ensenyament d'educació física o activitats eaportives als seus alumnes. 
Fora de l'horari lectiu, podran utilitzar-~w aquestes installacions per de- 
senvolapar iprogrames de promoció i iniciació eaportiva organitzats pel 
municipi, i/o els centres docents i les entitats esportives. 



Art. 7. -Es coasiderari horari lectiu fina a les 18 ho 
laborahle~. 

Art. 8. - Els centres mdocents públics o privats que fac 
installacions hauran d'aibonar la coxresponent taxa d'utilitn 
clara'ció d'exmpció ,del seu pagament correspondri a la C 
nicipal Permanent, previa sollicitut de 1'Entitat interessad 
de Districte, el qual hauri d'informar-la. 

Art. 9. -Les competicions esportives que se celebrin 1 

l~lacions lpodran tenir caricter gratuit, o en el seu cas, po 
el pagament d'una entrada, previa l'autorització municipal 
i amb 1'Idorme del Consell de Districte. 

El ta'quillatge obtingut sera propietat de I'entitat que org 
tagonitzi la competició, quedant obligada al pagament (de 
nent taxa 'd'utilització, així com l'arbitri m~ni~cipal  sobre e 

Secció la. - Formes de  gestió de les I.M.E. 

Art. 10. - L'administració i gestió de les I.M.E. podra 
de forma directa per la prbipia Corporació Municipal, o a 
cessió de la utilització a Entitats o Associacions esportive 
constituides, inscrites al Registre d'Associacions esportives 
d7Esports de la Generalitat i que signin al corrent de les r 
cions tributiries i lalborals. 

Tamb6 p o d ~ i  cedir-se l'ús de les I.M.E. a brgans de g 
tuits per diverses Entitats o Associacions de caricter general 
ment legalitzades. 

Art. 11. - Tant en el suposit de gestió (directa com en E 

sió de la gestió a una Entitat o Argan de gestió, la Corpori 
pal exerciri en la forma establerta al C'apítol III el contro 
la gestió i vetllari pesque es realitzi una bona utilització i 
ció de les LM.E., es presti el servei adequadament i es coi 
condicions establertes en aquest Reglament. 

Art. 12. -La decisió soblre la forma 'de gestió, i en el sc 
el cessioneri de la instaHaci6, es (prendri en funció a criter 
la capacitat, solvencia i homestedat, abertura social, i experiki 
ganisme cessionari, i amlb la formula que aconsegueW el 
renidiment esportiu, social i econbmic de la installació d'acc 
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a cessió d'una I.M.E. per a la seva gestió, a una en- 
e, es podri realitzar a travks d'autoritzacions, arrenda- 
ons. 

1 l'acte d'atorgament de I'ús s'hauran de concretar 
Is bens mobles i ianmohles al que es refereixi l'ús en 

casos, llAdministració econOmica i la comptabilitat de 
installació, haurh de portar-se independent i separada 
1'Entitat cessionaria. 

[es Entitats a les quals s'atorgui el dret de gestionar la 
instal.lació, estaran obligades a complir, a m& de les 

:ials que en cada cas s'estahleixin, les següents: 

lles que es derivin d'aquest Reglament, d'Ordres de 1'Al- 
1 o d'acords de la Corporació i del Consell Municipal 
Iistricte, en Pimbit de les seves competencies. 

plixnent de les cllusules del Contracte de cessib. 

:ació de les taxes d'utilització aprovades per 1'Ajuntament. 

ervar en bon estat les installacions utilitza~des, així com 
bres que s'hi realit~in, tant les portades a terme pel 
cipi, com per l'Entitat, que hauri d'obtenir la previa 
ització municipal, les quals obres quedaran de propietat 
cipal. 

ar per l'abservanqa de les normes generals de policia i 
nico-sanithries. 

ar l'import dels danys que puguin ocasionar-se en els 
objecte de la utilització, dels que 17Entitat sera totalment 
nsable, podent 1'Ajuntament exigir a I'efecte, les garanties 
,siries. 

ondre de danys i perjudids que s'ocasionin a tercers, 
c a causa del deficient funcionament de les installacions, 

perjudici de les accions que lYEntitat pugui exercitar 
a el causant. A aiquests efectes, 1'Entitat haurh de con- 
r una pblissa d'aemgurances que, a judici de la Corpora- 
igui suficient per cobris aquest risc. 

Eer totes les despeses de conservació, manteniment, aigua, 
ricitat, contr+bucions, etc., i equelles altres que puguin 
ar-se directament o indirecta de la utilització de les ins- 
:ions. Tamb6 abonara la prima d'assegurances d'incendis 
la Corporació estirni convenient de concertar-la. 

itilitzara les instal.lacions per a finalitats diferents de les 



establertes en la seva cessió i en el pla d'activitats esportives 
de la Corpraciói. 

Seguiri les orientacions i, en el seu cas, compliri el programa 
d'activitats que elabori l'Area 1d'Esports de la Corporació, 
d'acord amb el 'Consell Municipal del Districte respectiu. 

Presentara, p a n  ho solliciti la ~Comissió de Seguiment dyIns- 
tallacions esportives .del Districte, l'estat de coimptes i el balan9 
de les activitats, i sotmetri anualment a l'aprovacib del Consell 
Municipal del Districte, la proposta d'activitats, el calendari 
d'utilització, el pressupost d'explotació de la installació i el 
balanc. 

Recaptar l'autorització del Consell Municipal de Districte per 
a les modificacions de )pressupost, el (pla d'activitats o el ca- 
lendari d'utilització. 

Art. 16. - L7Entitat o Onganisme gestor, tin,dri les compet&ncies ex- 
clusives següents: 

Contractar personal tkcnic i adrninistratiu necessari per a dur 
a terme la gestió de des 1.M.E. 

Utilitzm les installacions per a les seves activitats d'acord 
amb el calendari d'activitats i d'horaris estdlerts anyalrnent. 

Percebre 'del5 usuaris les corresponents taxes d'utilització. 

Participar, amb un repsesentant, en la Comissió de Control 
d71nstal.lacions del Districte, i presentar les mocions que oregui 
convenients a l'hora de l'elaboració del pla d'activitats i del 
calendari d'utilització. 

Concertar amh altres Entitats la utilització de la installació, 
d'acord arnb les diusules del contracte de ces~sió. 

Art. 17.-L'Entitat podri elaborar les normes de funcionament de 
la installació i concertació d'activitats no Iprevistes en el cdendari, mt- 
metent-les a la ratificació del Consell Municipal del Districte. 

Secció 2a. - Autoritzacions, arredaments i concessions 

Art. 18. -Les autoritzacions per a la utiliteació de les instal'lacions 
s'atorgaran de forma discrecional per l'organ competent de la Corporació, 
a favor de les entitats expressades en l'article 10, previa tramitació d'un 
expedient en el qual quedi acreditat que 1'Entitat pot assumir les obli- 
gacions i desenvolupar les competkncies establertes en aquest Reglament. 

En el supbsit que fossin diverses les Entitats que sollicitessin l'auto- 
rització per a 1'6s de la installació, s'atorgari per licitació mitjarqant 
concurs píblic, atenent-se a criteris d'especialitat, solvencia, ubicació i 
altres que s'estabbixin en el Plec de condicions. 

Art. 19. -Les característilques de les esmentades autoritzacions seran: 

a) No podri atorgar-se per un tem.ps superior a 1 any. 

b) Es concediran amh l'exclusiva finalitat de realitzar I'activitat 
esportiva per la qual s'atorgui. 

c) Seran atorgades amb caricter personalíssim i, per tant, no 
seran transmissibles. 

Art. 20. -Poldran utilit~ar les I.M.E. olbjecte de l'autosització: 

a) Els membres, socis, afiliats i alumnes de les Entitats ces- 
sionaries. 

b) Tots el5 ciutadans i Entitats del Municipi, pagant les taxes 
corresponents amb les condicions ,d'Ús que es fixin en el Re- 
glament intern de la installació. En cap suphsit s'admetri que 
la installació es destini únicament als membres de 1'Entitat 
autoritzada. 

U Art. 21. -Les autoritzacions s'extingiran pel compliment del termini 
establert, i sernpre pel transcurs de 1 any, sense necessitat de previ re- .I queriment. 

La Corporació municipal ~ o d r i  deixar sense efecte l'autorització, abans 
del venciment del termini establert, per a l g h  dels motius seigüents: 

a) Per causa d'interés púibBc. 

b) Per incompliment de les obligacions establertes en aquest Re- 
glament. 

Art. 22. - Quan la Corporació opti per la prestació del servei mit- 
jaqant  17arrendament de les installacions, la prestació tindri caracter 
administratiu i es rsgiri per les disposicions de l'art. 138 i SS. del Re- 
glament de Serveis de les Corporacions locals, del present Reglament, i, 
en allb no previst, per les cliusules del contracte. 

Art. 23. -E1 iterme de duració de l'arrendament es fixari dins d'un 
límit mntaxilm de 5 anys, i el , p e u  sera el que resulti de la licitació. 

L'establert a I'art. 20 d'aquest Reglament sera d'aplicació en els su- 
pbsits d'arrendament. 



Art. 24. -La licitaci& es realitzara per concurs públic d'acord ainb 
les normes del Reglament de Contractació de les Corporacions locals. A 
les hases del concurs hi haura de figurar un barmi, en d qual hauran 
de valorar-se com a rnínim, les següents circumstancies: 

a) Oferta en quant a la utilització de les installa~cions pels mem- 
bres de laEntitat arrendataria i el públic en general. 

b) Preu que ha de rebre la Coiiporació. 

c) Taxes a percebre per la prestació del servei. 

d)  T e m e  de duració del contracte. 

e) Historial esportiu de l'entitat que pretengui I'arrendament. 

f )  Les que es fixin m cada cas. 

Art. 25. -L9Entitat arrendataria no podr& subarrendar, cedir o tras- 
passar el seu dret a tercers, sense l'autoritzsció de la Corporació muni- 
cipal. 

Art. 26. -L9Ajuntament godra comedir la utilització de les I.M.E. 
o la construcció ,d'aquesta classe d'installacions en terrenys de propietat 
municipal, i la seva subsegüent utilització. 

Art. 27.-Ambdues classes de concessions observaran les següents 
normes : 

a) Solament podran atongar-se a les entitats expressades en l'art. 
10 d'aquest Reglament. 

b) La seva duració no excedira de 10 anys. 

C) La c~n~cessió s'atorgara previ concurs, en la licitació del qual 
s'oibservaran les normes de l'art. 24. 

d) En tot al16 no previst s'aplicara l'establert en l'art. 114 i s e  
gUents del Reglament de Serveis de les Corporacions locals i 
disposicions d'aquest Reglammt. 

Art. 28. - Extingida l'autorització d'ús, d'arrendament o la conces- 
sió ll'Entitat titular haura de deixar lliures i a disposició de I'Adminis- 
tració municipal els béns i instaHacions objecte d'aquella, en el mateix 
eatat de conservació i funcioaament en que els va rebre i igualment en 
el que fa  referencia a les reformes i modificacions que a*mb anterioritat 
els hagessin estat autoritzades a dur a calp. 

CAPfTOL ZIZ ORGANISMES DE SEGUZMENT 

Art. 29. -E1 control de la utilitzacih, gestió i conservació de les ine 
tallacions esportives municipals s'exercira en tot cas per 1'Ajuntament a 
traves de 1'Area d'Esports i els Consells municipals de Districte, en el 
seu imhit territorial. 

Art. 30. - L'hrea d'"Esports controlara la utilització i la gestió de les 
installacioas d'interes general per a la ciutat. En els altres supbsits i d'a- 
cord amb l'article 18 del Reglament dels Consells municipales de Dis- 
tricte, aprovat pel Consell Plenari municipal e1 21  de desembre de 1979, 
es orearan les 'Cómissions Generals o Especifiques de Seguiment perque 
exerceixin aquestes funcions. 

Art.31.-Les Comissions Generals de Seguiment a establir de con- 
formitat amb el que assenyalen els números 1, 2 i 3 de l'art. 18 del Regla- 
ment ddsi Consells Municipals de Bstricte i el 29 d'aquest Reglament, 
estaran formades pels següents membres: 

- President, el President del Consell municipal del Districte. 

-- Vice-President Primer, un representant de l'hrea d'E~eports de 1"jun. 
tament, desiignat pel Regidor de 1'Area. 

-, Vice-~President Segon, el Coordinador de 1'Area d'Esiports del Consdl 
municipal del Districte. 

- 2 membres del Consell municipal de Districte, desilgnats per aquest 
organisme. 

- 1 representant de calda Entitat o Organisme de gestió cessionarie 
d'installacions del Districte. 

- L'administrador o director de les installacions o instalrlaci6 de gestió 
directa del Districte o zona. 

- 1 representant del Consell d'Esposts dins de I'ambit del Districte, 
d a  on estiguin legdment constituits. 

- 1 representant de les escoles píbliques que utilitzin les installacions. 

- 1 representant de les escoles privades que utilitzin les insta~lacioms. 

- 1 representant de les entitats usui~ries de les installacions. 

Art. 32. - En cas de considerar-se convenient, a causa de les caracteris- 
tiques de les installacions es podran crear Comissions específiques de se- 
guiment, dins els Iímits i amb les finalitats establertes en el número 4 
de l'esmentat Reglament dels Consells municipals de Districte, la com- 
posició de les quals sera determinada per la Comissió General ,de S e  
guiment. 



Art. 33. - Seran funcions i competencies de les Comissions de segui- 
ment, les ssgüents: 

1. - Vetllar per 17aplicació~ dels criteris de 17Ajuntamen 
municipal de D~istri~cte, en la gestió i utilització de 

2. - Proposar al c'onsell de Districte 17aprovaci6 dels p l a  
i els calendaris d'utilitzaaió presentats per les enti 
mes de gestió de les instaHacions. 

3. - Proposar al Consell de Districte el projecte dels prec 
plotaci6 i controlar la seva gestió. 

4. -Arbitrar en els conflictes entre els organismes gec 
i proposar al Ple del ~Consell municipal de Distr 
bles solucions al respecte. 

-Proposar al Consell municipal de Districte, perque 
muniqui a 176rgan competent de 17Ajuntament, 17ad 
relatius a la rescissió de cmtractes de cessió, a alqi 
~essioniries que no compleixin els seus termes; ai 
pressió ld7acords u activitats que contradiguin o so 
tipulat en el Contraete ,de aessió. 

Art. 34. - Les lComissions de seguiment elaboraran el se 
ment de funcionament intern, que haura de ser aprova 
municipal de Districte i ratificat per 17hea  d7Esports de 17A 

DISPOSICZONS TRANSITORIES 

1. - Quan les característiques de la I.M.E. o de 17entita 
cessionari ho requereixi, i per un període de teunps no supi 
es ,psdr$ convenir que alguna de les obligacions establertes 
de d7article 15 del present reglament, siguin a compte de 
i no de 17entitat o oaganisme cessionari. 

2. -En el termini de dos anys des de 17aprovació 'd'aqu 
es regularitzaran les cessions de I.M.E. actualment existent 
els preceptes continguts en el present reglanient. 
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Queda derogar el Reglament sobre 17ús d'instaHacions municipals Es- 
portives aprovat ,per acord del Consell Plenari de 28 de juny de 1968 i 
en conseqüencia, els bens regulate #de coaformitat amb la seva normativa, 
acomodaran el seu regim a la present dins dels límdts establerts en les 
disposicions transithries d'aquest reglammt. 


