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El Pavelló esta a disposició de qualsevol entitat esportiva, cultural o cívica que el sol·liciti,
per fer servir les instal·lacions Esportives serà necessari estar en possessió del
corresponent permís municipal, prèvia sol·licitud escrita a l’inici de temporada, dirigida al
regidor d’Esports.
Aquest reglament contempla també drets per la utilització de les instal·lacions en períodes
diaris, o de caps de setmana prèvia sol·licitud, que formularà una entitat cultural o
esportiva o persona en representació seva i ajustant-se al calendari oficial de competicions.
1.- SOL·LICITUD:
Per a fer ús de les instal·lacions, serà necessari fer-ho en tot cas l’expressa autorització del
Regidor d’esports o persona en qui delegui a sol·licitud de l’interessat. En el cas de grups
tindrà la condició d’interessat, el signant de la sol·licitud, qui assumirà davant de
l’Ajuntament, el compliment de les obligacions establertes en el present reglamento.
Per a formular sol·licitud d’ús de les instal·lacions, serà necessari en nom d’un entitat
esportiva o cultural del municipi, que tindrà preferència d’us en igualtat de condicions. En
cas de tractar-se d’una club esportiu o entitat cultural de fora del municipi, serà necessari
abonar el que s’estipuli en l’Ordenança en vigor per a ús diari en el moment de formalitzar
la sol·licitud. El signant de la sol·licitud serà considerat responsable de l’ús de les
instal·lacions a tots els efectes.
Per evitar que per la reiteració de sol·licituds, un mateix grup o usuari impedeixi la
utilització de les instal·lacions a tots els clubs o entitats, les autoritzacions es limitaran al
període màxim de seixanta minuts per disciplina i categoria, excepte que el tipus d’esport
exigeixi un període major, sempre que per raó de l’aforament establert no sigui possible el
seu ús simultani.
L’autorització de l’ús quedarà subjecte a l’ordre de prioritats que s’expressa al final del
present reglament amb caràcter general o especial. En cas de coincidir en alguna
instal·lació concreta dues peticions diferents, tindrà prioritat aquella que hagi sigut
efectuada amb antelació.
Per a la utilització de les Instal·lacions per part del Clubs, entitats o Centres Escolars, serà
necessari complimentar i presentar l’imprès de sol·licitud que facilitarà l’Ajuntament a
través dels seus serveis administratius, així com el compliment del que disposa en el
número anterior.
Els menors de 15 anys, solament podran utilitzar les pistes en horari anterior a les 21´00 h.
2.- HORARI:
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L’horari de utilització de les diferents instal·lacions serà el que s’aprovi per la Regidoria
d’Esports per a cada temporada. El de la temporada actual serà el que s’adjunta a les
presents normes.
Sense perjudici del establert en quan a l’ordre de prelació en la utilització de les
instal·lacions, en l’horari no reservat per a la seva utilització per col·legis o escoles
esportives, aprovada per la Regidoria, l’ús de les instal·lacions serà lliure per a la practica
de les diferents modalitats esportives. En quan a la utilització lliure de la pista coberta del
pavelló municipal es podran practicar els següents esports: futbol sala, bàsquet, voleibol,
handbol, patinatge, gimnàstica i aquells que des de l’Àrea d’Esports es consideri adient.
La Regidoria d’Esports, podrà motivadament , introduir modificacions en el horari establert
o autoritzar un règim extraordinari d’ utilització de les instal·lacions que garanteixi la seva
conservació.
3.- CONDICIONS DE LES AUTORITZACIONS:
Les entitats que tinguin concedit un horari d’entrenament durant la temporada esportiva i
NO facin ús de la instal·lació per un període de dues setmanes sense cap justificació o
comunicació expressa, perdran l’horari concedit.
Les Entitats Esportives no podran cedir, vendre o delegar el seu espai d’ús al pavelló a
altres entitats ni grups.

La Direcció del Pavelló o en el seu cas l’Ajuntament, es reserva el dret a tancar sense previ
avís, qualsevol instal·lació a l’ús públic, sempre que les circumstancies així ho aconsellin.
Així mateix podrà executar algun canvi d’horari o activitat si fos necessari per motius
sobrevinguts d’organització.
Fora dels casos d’utilització de la totalitat d’una instal·lació sota la direcció d’un únic
responsable (Col·legis, Club, etc.), la Direcció per aconseguir la major racionalitat i
seguretat dels usuaris, podrà fixar, en l’horari de utilització lliure i amb caràcter general, un
aforament màxim per a cada instal·lació, que es farà públic a l’entrada o accés de la
mateixa.
4.- PETICIONS:
La petició haurà de realitzar-se, a ser possible, amb un mínim de 15 dies d’antelació a la
utilització de les instal·lacions.
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Es concediran les sol·licituds per l’ordre de presentació, sense perjudici de les excepcions
contemplades en les presents normes.
En el cas de formular-se varies sol·licituds simultàniament, es donarà preferència a les
entitats del municipi i tot seguit a aquelles que permetin una major racionalitat en la
utilització de les instal·lacions a criteri del personal encarregat.
Es podrà autoritzar l’ús de les instal·lacions en aquells horaris destinats a Col·legis Públics
i a Escoles Esportives, sempre que es trobi lliure i no compromesa.
Els dies festius quedaran suspesos tots es entrenaments, passant les competicions a tenir
prioritat. En el cas de que no hi hagi competició, per a qualsevol amistós o partit
d’entrenament s’haurà de sol·licitar per escrit.
Sense perjudici de la utilització de les instal·lacions per a la pràctica de competicions, la
durada de les quals no pot determinar-se per avançat, les autoritzacions d’ús de les pistes no
podran excedir, com regla general, de seixanta minuts per categoria o nivell de competició.
5.- CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
Les instal·lacions hauran de ser utilitzades per a la pràctica de l’esport, o activitats
culturals, cívic, etc., pel que han estat dissenyades i conforme a la seva naturalesa.
Els usuaris de les instal·lacions hauran d’anar provistos del material d’ús personal que
precisen, així com de les mesures de seguretat ordinàriament establertes per a la pràctica de
l’esport de que es tracti. L’encarregat de la instal·lació, en cas d’incompliment, podrà negar
l’entrada a les pistes.
Al utilitzar qualsevol instal·lació amb llum, s’haurà d’avisar al finalitzar l’activitat al
conserge, per a evitar despeses innecessàries.
El mal ús de la instal·lació o el comportament antisportiu que dificulti l’ús de les
instal·lacions per a qui tingui dret en cada moment, donarà lloc a l’advertència al
responsable i, en casos greus, a l’expulsió de les mateixes.
6.- COMPETICIONS:
Serà necessari presentar com a mínim amb 15 dies d’antelació el calendari de competició.
7.- EQUIPAMENT I MATERIAL ESPORTIU PER A L’ÚS DE LA PISTA
COBERTA:
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Serà indispensable per a utilitzar la Pista Coberta, anar proveït del equipament esportiu
necessari per a la practica de l’esport de que es tracti. En tot cas, el calçat haurà de ser
compatible amb el material de la pista.
L’autorització per a la utilització de les pistes comporta l’ús del material disponible per a la
pràctica de l’esport de que se tracti, així com de la resta de instal·lacions complementàries,
com vestuaris, etc.
8.- PROHIBICIONS:
Queda terminantment prohibit tant en el recinte com en els vestidors:
a) introduir begudes alcohòliques, aliments o altres articles que puguin perjudicar la salut
o integritat física del esportistes o embrutir o danyar les instal·lacions.
b)

Queda així mateix terminantment prohibit fumar en l’interior de les instal·lacions.

c)
Introduir en el recinte recipients de vidre, fang .. etc., o qualsevol element que sigui
susceptible de ser trencat i que pugui causar amb això perjudici als participants o a les
instal·lacions.
d) Introduir en el recinte animals, o vehicles privats.
Tant en els períodes d’entrenaments o competicions queda prohibit la circulació persones
per la pista i zona d’exercicis els desplaçament es faran per les zones delimitades al
respecte passadissos etc.
En aquest casos, o qualsevol altres que afecten directa o indirectament al normal ú de les
instal·lacions, el conserge convidarà a l’usuari o usuaris causants del mateix, a abandonar
les instal·lacions immediatament, elaborant el corresponent parte de incidències.
9.- DISPOSICIONS FINALS:
Per la Regidoria d’Esports es podran establir unes normes internes, que regulen qualsevol
situació no contemplada en aquest Reglament, sempre que no suposi la modificació del
mateix.
Haurà de posar-se en coneixement del responsable de les instal·lacions qualsevol
desperfecte o anomalia que es produeixi en l’ús de les instal·lacions i en el cas de
vandalisme l’entitat o persones causants de desperfectes.
Les presentes normes pretenen garantir la racionalitat en la utilització de les instal·lacions
esportives municipals i la major difusió d’ús possible entre la població.
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Qualsevol dubte d’interpretació en l’aplicació de les presents normes, serà resolta per la
Regidoria d’Esports, de conformitat amb l’àmbit de la seva delegació.
Diàriament el conserge formalitzarà un full d’incidències.
DILIGÈNCIA.- Aprovat inicialment pel Ple en sessió de 4 d’abril de 2008, havent
transcorregut la informació pública sense reclamacions, l’acord inicial esdevingué definitiu.

Canet d’Adri, 4 d’abril de 2.008
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HORARI DE UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
GENERAL
Entrenaments :

de dilluns a divendres de 18h a 24h

Competicions i altres :

dissabtes i diumenges
PRIORITATS

A) COL·LEGIS PÚBLICS:
A determinar (matins)
B) ESCOLES ESPORTIVES:
De dilluns a divendres de 18h a 21h fins a categoria inferior a sèniors, a partir de les 21h i
fins les 24h, la resta de categories.
C) ORDRE DE PRELACIÓ D’ UTILITZACIÓ EN DISSABTES, DIUMENGES I
FESTIUS
1.- COMPETICIONS
2.- ESPECTACLES
3.- AMISTOSOS
LA RESTA DELS DIES A PARTIR DE LES 20H
1.- COMPETICIONS
2.- ESPECTACLES
3.- AMISTOSOS
4.- ENTRENAMENTS

NOTA: Els dies 23 de juny i el 31 de desembre queden d’ús exclusiu de la corporació,
i per tant no es podran utilitzar.
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