
 

 

REGLAMENT PER A L'ÚS DEL PAVELLÓ 
MUNICIPAL D'ESPORTS CAN PONS 

 
 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
 
1.- El present reglament té per objecte la regulació i el control de la utilització, 
gestió i conservació de les obres i instal·lacions del Pavelló Municipal 
d'Esports  Can Pons. 
 
La gestió del pavelló, la farà el propi Ajuntament, mitjançant la Regidoria 
d'Activitat Física i Esports i amb la col·laboració de les diferents entitats 
esportives usuàries del pavelló. 
 
L'ajuntament designarà un responsable que serà qui tindrà coneixement i 
control de tot el funcionament de la instal·lació esmentada. 
 
TÍTOL PRIMER .- ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
2.- L'Ajuntament podrà atorgar autoritzacions a entitats esportives, educatives i 
persones físiques, per tota una temporada o bé per casos esporàdics. Sempre 
s'haurà de demanar mitjançant instància, formulada en l'imprès facilitat per 
l'ajuntament.  
 
3.- Les autoritzacions no podran atorgar-se per un període superior a un any, i 
sempre dins la temporada. 
 
4.- Es concediran amb la finalitat exclusiva de realitzar l'activitat esportiva per a 
la qual s'atorga. 
 
5.- Les autoritzacions es faran amb caràcter nominal, i per tant, no seran 
transmissibles. 
 
6.- Les autoritzacions podran ser per a entrenaments, partits i competicions 
oficials. 
 
7.- L'ús del pavelló serà gratuït per als centres d’ensenyament. Les entitats 
esportives d’Arbúcies hauran de tenir el carnet d’usuari d’instal·lacions 
esportives que es podrà obtenir a la consergeria previ el pagament de la quota 
establerta. 
 
8.-Tota persona que no formi part d’una entitat o associació esportiva i vulgui 
utilitzar el pavelló haurà de tenir el carnet d’usuari o bé satisfer la quantitat 
marcada en les ordenances municipals pel lloguer de la pista. I en el cas del 
llum quan sigui necessari. 
 



 

 

9.- En partits federats l’equip visitant per poder accedir al vestidor haurà de 
deixar el carnet d’identitat del seu delegat, el qual, li serà retornat un cop s’hagi 
acabat el partit i es comprovi que han deixat el vestidor en bones condicions. 
 
10.- En cas d’incompliment de les normes establertes en aquest Reglament, 
l’ajuntament podrà expulsar, temporalment, o bé definitivament, un club, una 
entitat o una persona física del pavelló. 
 
11.- La Corporació Municipal, mitjançant acord de la junta de govern local, 
podrà deixar sense efecte l'autorització abans del termini establert, per algun 
dels motius següents: 
 
a) Per causa d'interès públic, l'ajuntament es reserva el dret de disposar de les 
instal·lacions municipals en qualsevol moment per desenvolupar-hi activitats 
concretes que estimi convenients i necessàries. L'ajuntament només tindrà 
l'obligació d'avisar amb set dies d'anticipació; en el cas d'entrenaments, només 
haurà d'avisar tres dies abans. 
 
b) Per incompliment de les obligacions establertes en aquest reglament. 
 
12.- Al pavelló esportiu, podran practicar-s'hi els esports que tècnicament 
permet la instal·lació (futbol sala, judo, handbol, bàsquet, voleibol, bàdminton, 
gimnàstica, educació física en general, etc). També se’n podran beneficiar 
d'altres sempre que tècnicament sigui possible i amb l’autorització prèvia de la 
Regidoria d'Esports. 
 
13.- La Regidoria d'Activitat Física i Esports, conjuntament amb les entitats 
esportives usuàries del pavelló establirà a principi d'any o temporada, un horari 
general d'entrenaments. Aquest horari s’haurà de respectar per totes les 
entitats. 
 
Qualsevol persona, grup o entitat que vulgui fer ús de la instal·lació de forma 
esporàdica haurà d'adaptar-se als horaris que quedin lliures. 
 
14.- Totes les entitats hauran de facilitar a l'Ajuntament el seu calendari oficial 
de competicions al principi d'any o temporada. 
 
15.- En cas de coincidència d'horaris d'entrenaments, partits o competicions 
oficials, les entitats afectades hauran d'arribar a un acord i, en el supòsit que no 
s'hi arribi la Regidoria d'Activitat Física i Esports ho resoldrà. 
 
16.- Dins l'horari d'utilització del pavelló tindran preferència: les entitats 
esportives i  les escoles. 
 
17.- Dins el pavelló, el conserge designat per l'ajuntament serà el màxim 
responsable. 
 
18.- Els horaris d'entrenament, de partits i competicions oficials hauran d'ésser 
respectats per tots els usuaris, de manera que els endarreriments deguts a 
alguns usuaris no han de perjudicar l'horari general de funcionament. 



 

 

 
19.- Només podran entrar a la pista jugadors, entrenadors i delegats. 
 
20.- Per entrar als vestidors i a la pista els esportistes hauran d'anar 
acompanyats d'algun responsable, entrenador o delegat. 
 
21.- Els usuaris del pavelló podran utilitzar els vestidors vint minuts abans de 
l'hora establerta com a inici de l'entrenament. Per als partits i competicions 
oficials es podran utilitzar els vestidors una hora abans de l'inici, a fi i efecte de 
poder fer l'escalfament. Després de l'entrenament o del partit, els vestidors 
s'utilitzaran com a màxim trenta minuts per dutxar-se i caldrà deixar-los en 
perfectes condicions d'ús. 
 
22.- Els usuaris només podran utilitzar les dependències que els assenyali el 
conserge del pavelló o la persona que designi el grup o col·lectiu serà el 
responsable de les instal·lacions lliurades. 
 
23.- És obligat l'ús de calçat esportiu adient per accedir a la pista de joc; a més 
s'haurà d'utilitzar sempre un calçat diferent del que es porti al carrer. 
 
24.- Qualsevol desperfecte que s'ocasioni a la instal·lació serà pagat pel grup o 
pel responsable de l'horari en què s'hagi produït. Igualment, les entitats hauran 
de tenir cura de deixar les instal·lacions en el mateix estat en què les han 
trobat. 
 
25.- El material de cada una de les entitats serà recollit i retornat pels seus 
responsables. Si es necessita algun tipus de material que no sigui de la pròpia 
entitat, s'haurà de demanar al responsable del pavelló abans de començar la 
classe o entrenament, i un cop acabada es retornarà al seu lloc d'origen. 
Només és permesa l'entrada del responsable del grup, entrenador o professor. 
 
26.- En cas d'utilitzar ampolles a la pista hauran de ser sempre de plàstic i 
hauran d'anar amb una galleda. 
 
27.- Queda totalment prohibit fumar en el recinte del pavelló. Els responsables 
de les entitats hauran de vetllar per tal que s'acompleixi aquesta norma. 
 
28.- L'ajuntament gestionarà tota la publicitat de la instal·lació col·locada en el 
pavelló. 
 
No obstant això, de forma excepcional, l'ajuntament podrà autoritzar, prèvia 
petició per escrit, les entitats a col·locar publicitat pròpia i al seu càrrec. 
 
29.- La instal·lació de màquines de begudes i de menjar es contractarà 
únicament per part de l'ajuntament.  
 
30.- Durant la celebració de trofeus internacionals els clubs organitzadors seran 
els responsables en cas de deteriorament de les instal·lacions, ja que són 
aquests clubs els beneficiaris de les aportacions econòmiques que aquests 
comporten i hauran d'abonar les taxes corresponents d'utilització. 



 

 

 
31.- Per realitzar qualsevol canvi no previst en el pla d'utilització, s'ha de 
comunicar amb un mínim de 48 hores d'antelació a la Regidoria d'Esports. 
 
32.- En els entrenaments nocturns no s'encendrà l'enllumenat artificial fins 
arribar a un mínim de cinc jugadors. 
 
33.- Les autoritzacions per a la utilització del pavelló seran atorgades per la 
Regidoria d'Esports. L'obtenció de l'autorització implicarà automàticament 
l'acceptació d'aquestes normes. 
 
TÍTOL SEGON.- ACTIVITATS EXTRAESPORTIVES 
 
34.- En aquest pavelló no es pot realitzar  cap tipus d’activitat que no sigui 
esportiva, a no ser que l’Ajuntament ho cregui oportú. 
 
TÍTOL TERCER.- RÈGIM SANCIONADOR GENERAL 
 
35.- A més de l’establert al respecte en el capítol primer i segon, resta totalment 
prohibit i constitueix infracció: 
 
a) La venda o qualsevol tipus d'activitat econòmica dintre del recinte, feta sense 
autorització. 
 
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació 
requerida per les autoritats competents amb vista a l'acompliment de les 
funcions d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte d'aquest 
Reglament, com també el fet de subministrar informació inexacta o 
documentació falsa. 
 
c) La resistència, la coacció o la represàlia o la temptativa de fer-ne, contra els 
funcionaris o agents municipals facultats per a l’exercici de la funció 
d’investigació, de vigilància o d’inspecció, en la matèria objecte d'aquest 
Reglament. 
 
d) La desobediència a les ordres o requeriments legítims dels encarregats de 
les 
instal·lacions. 
 
e) Les accions voluntàries o negligents que produeixin danys a les 
instal·lacions 
municipals. 
 
f) L'incompliment dels horaris preestablerts. 
 
36.- Les infraccions al que preceptua aquest Reglament podran considerar-se 
lleus o greus: 
 



 

 

a) Seran considerades infraccions lleus les simples inobservances de les 
disposicions contingudes en aquest Reglament, sempre que no tinguin 
transcendència directa de caràcter econòmic, o personal. 
 
b) Seran considerades infraccions greus: 
 

a) La reincidència o reiteració en la comissió d’infraccions considerades 
lleus en un mateix període de sis mesos. 

b) Les infraccions a aquest Reglament, quan, tot i tractar-se de simples 
inobservances, tinguin transcendència directa de caràcter econòmic per 
a l'Ajuntament o les persones que utilitzin legítimament les instal·lacions 
esportives. 

c) Les infraccions que puguin donar lloc a perjudicis en matèria de salut i 
seguretat dels usuaris de les instal·lacions esportives. 

 
37.-Les infraccions esmentades en l’article anterior, seran sancionades d’acord 
amb la graduació següent: 
 

a) Infraccions lleus: De 30 a 150 € 
b) Infraccions greus: De 150 a 600 € 
 

En tot cas, la imposició de les multes es farà d’acord amb els criteris següents: 
 

a) Transcendència social 
b) Comportament abusiu de l’infractor 
c) Quantia global de l’operació que ha estat objecte de la infracció 
d) Quantia del possible benefici il·lícit 
 

38.-És competència de l’Alcaldia adoptar les resolucions d’imposició de 
sancions. El procediment per a la imposició de les sancions és el recollit en la 
normativa vigent del procediment administratiu. En tot cas s'aplicarà allò 
establert al Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya al seu capítol 
VII, articles 174 a 178. 
 


