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REGLAMENT D’ÚS DE LA PISTA POLIESPORTIVA JOAN SOLER I BUSQUETS 

DE MONTESQUIU 

 

 

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat 

al·legacions ni reclamacions, el reglament d’ús de la pista poliesportiva municipal 

de Montesquiu ha quedat aprovat definitivament i es publica el seu text íntegre.  

 

 

CAPÍTOL PRELIMINAR. CONCEPTE, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

 

Article 1.  

 

L’objecte d’aquest reglament és la regulació del correcte ús i funcionament de la 

pista poliesportiva de Montesquiu i les seves instal·lacions, tant les actuals com les 

que es puguin crear amb posterioritat a l’aprovació d’aquest Reglament.  

 

La gestió de la pista actualment és directa, a càrrec del propi Ajuntament, sota les 

directrius de l’Alcaldia i la Regidoria d’Esports. En cas que en algun moment la 

gestió de la pista passés a ser indirecta, no seria d’aplicació aquest Reglament sinó 

que s’aplicaria allò previst en el corresponent contracte.  

 

 

Article 2.  

 

Quan es parla de la pista poliesportiva es fa referència no només al terreny de joc, 

sinó també als passadissos, vestuaris, accessos, serveis, dutxes, bar i tots els béns 

mobles incorporats, de manera temporal o permanent.  

 

 

CAPÍTOL 1. ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS 

 

 

Secció 1a. Normes generals  

 

 

Article 3.  

 

L’accés a la pista i les seves instal·lacions és lliure per a la ciutadania, sense cap 

altre limitació que el pagament de les taxes corresponents, quan s’escaigui, per 

utilitzar l’espai i les instal·lacions, l’observança de les normes contingudes en 

aquest Reglament i les limitacions de la pròpia naturalesa de l’equipament.  

 

Tots els usuaris/es queden subjectes a aquest Reglament i a totes les disposicions 

de rang superior relatives a la utilització de les instal·lacions esportives i 
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municipals, així com a les que afectin a la pràctica de l’activitat que s’hi porti a 

terme.  

 

L’accés del públic per presenciar les activitats que es realitzin a la pista tindrà 

caràcter gratuït, tret d’aquelles per a les que s’estableixi el pagament d’una entrada 

i, amb la prèvia autorització de l’Ajuntament.  

 

 

Article 4.  

 

No està permès l’accés d’animals a la pista. Els gossos d’assistència tindran accés a 

la pista i a tots els espais i/o instal·lacions a les que tingui accés el/la seu/va 

responsable.  

 

 

Article 5.  

 

La pista poliesportiva es destinarà a les pràctiques següents:  

- Futbol-sala.  

- Bàsquet.  

- Mini-bàsquet.  

- Hàndbol.  

- Esport d’iniciació.  

- Esports de competició.  

- Educació física escolar.  

- Serveis propis de l’Ajuntament de Montesquiu.  

- Activitat física i esportiva de lleure.  

- Activitat amb un component de salut.  

 

També s’hi podran practicar altres activitats físiques i esportives, recreatives o 

culturals, sempre que sigui tècnicament possible i amb l’autorització municipal.  

 

 

Article 6.  

 

L’Ajuntament de Montesquiu té contractada una assegurança de responsabilitat civil 

per respondre del funcionament de les seves instal·lacions. En cap cas, però, 

respondrà dels riscs d’accidents derivats de la pròpia activitat autoritzada, que 

haurà d’estar coberta per l’assegurança dels usuaris/es.  

 

 

Article 7.  

 

La gestió de la pista poliesportiva de Montesquiu i les seves instal·lacions és 

directa, a càrrec de personal depenent de l’Ajuntament, sota les directrius de 

l’Alcaldia i del regidor d’esports.  

 

En tot cas, si l’Ajuntament ho considerés convenient, es podria acordar la gestió 

indirecta, per mitjà de qualsevol de les figures legalment vigents.  
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Article 8.  

 

Qualsevol queixa, reclamació, observació o suggeriment relativa a l’estat de les 

instal·lacions o a la seva gestió s’haurà de fer a l’Ajuntament de Montesquiu. Així 

mateix, els usuaris/es comunicaran a l’Ajuntament qualsevol desperfecte ocasionat 

o detectat. 

 

 

Secció 2a. Els usuaris/es  

 

 

Article 9.  

 

Es distingeixen els tipus d’usuaris/es següents:  

- Abonats Usuaris/es d’activitats puntuals.  

- No abonats.  

- Membres de grups, entitats, associacions amb conveni amb l’Ajuntament.  

- Públic: són aquelles persones que no participen en les activitats esportives o 

d’altre tipus i que fan ús dels espais habilitats: graderies, serveis i altres espais 

oberts al públic.  

 

Poden ser usuaris/es de la pista poliesportiva de Montesquiu totes les persones de 

Montesquiu, individuals o en grups, que pertanyin a clubs o entitats esportives, els 

centres escolars, els grups, col·lectius i associacions, amb finalitats esportives o no, 

amb o sense ànim de lucre.  

 

També poden ser usuaris/es de la pista les persones individuals o en grups, d’altres 

poblacions, sempre segons la disponibilitat horària i d’espai i, amb la prèvia 

autorització municipal.  

 

 

Article 10.  

 

Els usuaris/es de la pista i les seves instal·lacions tenen dret a trobar-les en les 

degudes condicions per a la pràctica de l’esport o activitat autoritzada, i la obligació 

de mantenir-les i conservar-les en el mateix estat.  

 

Cal fer ús de les papereres, respectar el mobiliari i els materials d’ús col·lectiu que 

hi pugui haver en cada moment, així com al resta de béns mobles i d’elements de 

les instal·lacions.  

 

 

Article 11.  

 

L’accés a l’espai de joc i vestidors està restringit als esportistes o persones 

individuals o en grup que hi realitzin l’esport o l’activitat autoritzada per 

l’Ajuntament. 
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No es podrà accedir al terreny de joc amb calçat de carrer i caldrà anar 

convenientment equipat per a l’esport o activitat a realitzar.  

 

 

Secció 3a. De la sol·licitud d’autorització per a l’ús de la pista 

 

 

Article 12.  

 

La sol·licitud d’ús de la pista poliesportiva es farà mitjançant escrit adreçat a 

l’Alcaldia/Regidoria d’Esports. Una vegada autoritzada una sol·licitud d’utilització de 

les instal·lacions, s’haurà d’abonar el preu públic o la taxa establerts, si és el cas.  

 

Els usuaris/es acreditaran aquest pagament, en cas de ser requerits per 

l’Ajuntament.  

 

 

Article 13.  

 

Les autoritzacions per a l’ús de la pista son personals i intransferibles.  

 

Podran ser:  

 

13.1 anuals. L’autorització tindrà validesa fins l’acabament de la temporada 

esportiva per a la qual ha estat autoritzat l’ús de la pista. En cap cas no 

s’autoritzarà l’ús per un període superior a una temporada.  

 

13.2. puntuals. La seva validesa vindrà marcada per les dates i hores que constin a 

l’autorització i, la seva utilització podrà anar més enllà d’allò aprovat en un principi.  

 

 

Article 14.  

 

L’Ajuntament de Montesquiu es reserva el dret a deixar sense efecte una 

autorització d’ús de la pista en una o més dates o franges horàries, en casos 

excepcionals en que s’hagués d’atendre una petició extraordinària o en cas d’actes 

organitzats pel mateix Ajuntament.  

 

Aquesta circumstància es comunicarà als interessats amb la deguda antelació, tret 

que la necessitat d’ús de la pista fos sobrevinguda.  

 

 

Article 15.  

 

 

Secció 4a. Preferències  

 

Tindran preferència les entitats, grups o persones individuals, associacions, clubs 

del municipi.  
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La preferència en l’autorització, en aquests casos, vindrà donada pel registre 

d’entrada de la sol·licitud. L’Alcaldia/Regidoria d’Esports manté la facultat d’atorgar 

autorització per a la utilització de la pista en casos excepcionals.  

 

 

Article 16.  

 

L’Ajuntament de Montesquiu es reserva la facultat de deixar sense efecte les 

autoritzacions atorgades abans que venci el termini establert, total o parcialment, 

per causa d’interès públic. En aquest cas, es comunicarà als interessats a la major 

brevetat possible.  

 

També es podrà deixar sense efecte l’autorització d’ús atorgada, per incompliment 

de les obligacions dels usuaris/es de les instal·lacions contingudes ena quest 

Reglament i en la normativa d’aplicació.  

 

 

Article 17.  

 

En cas d’assistència de públic, espectadors/es o acompanyants, els usuaris/es 

hauran de garantir l’ordre i el comportament cívic dels mateixos, així com el 

respecte i bon ús de les instal·lacions i els béns mobles que s’hi continguin.  
 

 

Article 18.  

 

Totes aquelles persones individuals o en grups que utilitzin material de manera 

incorrecta, no el facin servir per allò que està destinat, el malmetin expressament o 

no actuïn de bona fe, seran responsables de la seva reposició, sense perjudici de la 

responsabilitat que pugui comportar la seva actuació.  

 

 

Article 19.  

 

No es podrà treure material de la pista per fer-lo servir a l’exterior o en altres 

instal·lacions, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament de Montesquiu. 

Qualsevol desperfecte ocasionat al material fora de les instal·lacions anirà a càrrec 

del sol·licitant.  

 

 

Secció 5a. Taxes  

 

 

Article 20. 

 

Per la utilització de la pista poliesportiva i les seves instal·lacions s’abonaran les 

taxes de l’Ordenança Fiscal número 15 aprovada definitivament pel Ple de data 8 de 

maig de 2012, que estaran vigents per mentre el Ple municipal no n’acordi la seva 

modificació.  
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Quan per causes no imputables als interessats no es pogués realitzar l’activitat 

autoritzada, es podrà procedir a la compensació que correspongui. Secció 6a. Sobre 

la publicitat  

 

 

Article 21.  

 

L’òrgan competent podrà autoritzar la instal·lació de publicitat a la pista 

poliesportiva de Montesquiu. Els drets econòmics derivats de la col·locació de 

publicitat, sigui quin sigui el seu suport físic, gràfic o pantalla d’imatge, estàtic o 

mòbil, permanent o no, seran de titularitat municipal.  

 

 

Article 22.  

 

L’Ajuntament de Montesquiu podrà cedir l’explotació del local destinat a bar i/o 

qualsevol altre espai de les instal·lacions dedicat a la venda de consumibles, sota 

contracte o llicència i, d’acord amb la normativa vigent.  

 

 

Article 23.  

 

No és permès de menjar a les instal·lacions de la pista poliesportiva, tret de la zona 

destinada a bar.  

 

Tampoc es podrà accedir a les instal·lacions amb vasos de vidre ni metàl·lics, tret 

de la zona destinada a bar.  

 

Tampoc és permès de fumar a les instal·lacions de la pista. Pel que fa a la venda de 

tabac a l’espai destinat a bar, s’observarà la normativa d’aplicació en cada moment.  

 

 

Article 24.  

 

Règim disciplinari Les infraccions a aquest Reglament podran ser:  

 

23.1 infraccions lleus. Són infraccions lleus les següents:  

 

- Impedir el lliure accés a les instal·lacions.  

- Accedir a les instal·lacions amb animals no autoritzats.  

- Utilitzar de manera incorrecta les instal·lacions i els materials.  

- Fer un ús indegut de les claus dels accessos a les instal·lacions.  

- Destinar les instal·lacions a activitats diferents a les autoritzades.  

- No respectar els calendaris/horaris establerts per a les activitats autoritzades.  

- No retornar el material cedit en el moment i lloc fixat.  

- No respectar les limitacions de consum de menjar, begudes i tabac establertes.  
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23.2 infraccions greus. Són infraccions greus les següents:  

 

- L’acumulació de 3 faltes lleus en un període de 2 anys.  

- La instal·lació de publicitat a la pista i les seves instal·lacions sense la deguda 

autorització de l’Ajuntament.  

- La manca de respecte de paraula o fets cap els responsables i/o usuaris/es de la 

pista.  

 

23.3 infraccions molt greus. Són infraccions molt greus les següents:  

 

- L’acumulació de 3 faltes greus en un període de 2 anys.  

- Utilitzar la pista i les seves instal·lacions sense la corresponent autorització.  

 

 

Article 25. Sancions.  

 

A les infraccions previstes a l’article anterior li correspondran les sancions següents:  

 

Infraccions lleus.  

- Expulsió de les instal·lacions.  

- Suspensió de l’autorització per un termini de fins a 7 dies.  

- Multa de 15 a 50 EUR.  

 

Infraccions greus.  

- Suspensió de l’autorització per un termini de fins a 15 dies.  

- Multa de 50 a 250 EUR.  

 

Infraccions molt greus.  

- Suspensió de l’autorització per a la utilització de la pista i les seves instal·lacions 

per un termini de fins a 3 mesos o retirada de l’autorització.  

- Multa de 250 a 500 EUR.  

 

Per a la imposició de sancions es tramitarà el procediment corresponent establert 

per la normativa d’aplicació, amb audiència de l’interessat/a.  

 

 

Disposició Final  

 

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi estat publicat íntegrament al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i serà vigent, en tant no sigui modificat 

o derogat. 

 


