ORDENANÇA MUNICIPAL NÚMERO 17
REGLAMENT D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

I. Normativa general
Article 1
Tota persona, sigui usuari o públic general, que vulgui accedir a les instal·lacions esportives
municipals de Porreres, s’haurà d’atendre a l’establert en aquest Reglament.

Article 2
Per a l’accés a les instal·lacions esportives municipals s’haurà de donar compliment a aquestes
normes generals, sense perjudici de les normes específiques establertes a cada apartat referent a
les distintes instal·lacions establertes en aquest Reglament:
a)

És imprescindible fer un correcte ús dels espais i infraestructures en totes les
instal·lacions, respectant els arbres i jardins.

b)

Queda totalment prohibit efectuar cap tipus d’activitat que atempti contra el
medi ambient, així com contra la bona imatge de les instal·lacions esportives
municipals.

c)

Queda prohibit circular per damunt les aceres o els passadissos en bicicleta,
motos o cotxes.

d)

Està prohibit l’entrada d’animals als recintes.

e)

És obligatori fer un correcte ús dels aparcaments senyalitzats en el recinte de
les instal·lacions.

f)

És imprescindible respectar al màxim totes aquelles infraestructures
destinades a l’accés a les distintes instal·lacions per part de persones
minusvàlides.

g)

Està prohibit l’entrada en qualsevol instal·lació esportiva municipal
d’ampolles de vidre o d’altres envasos de vidre punxents.

h)

Està prohibit deixar escombraries en el recinte, essent obligatori l’ús de les
papereres per efectuar el dipòsit d’aquestes.

i)

No és recomanable deixar objectes de valor dins els vestuaris o els banys.

j)

Està prohibit la pràctica de qualsevol tipus d’activitats, siguin o no
esportives, que puguin ocasionar greus danys a qui les realitzi o a tercers
degut a la seva perillositat.

k)

És obligatori atendre les indicacions del personal de les instal·lacions així
com les indicacions existents sobre sortides d’emergència, permissibilitat
d’accés a les distintes dependències, recomanacions, etc. Indicades en
cadascuna de les instal·lacions.

l)

En tot cas, i baix cap concepte, no es podrà accedir i/o utilitzar les
instal·lacions esportives municipals quan aquestes no romanguin obertes al
públic en general o el/s usuari/s no compti/n amb l’autorització expressa de
l’Ajuntament.

m)

Els desperfectes que eventualment s’hagin pogut ocasionar seran reposats per
part de la persona que l’hagi ocasionat.

Article 3
En tot cas, s’hauran de respectar els límits d’aforament màxim en totes les instal·lacions, així
com les normes de seguretat i de prevenció d’incendis existents.

Article 4
En cas d’infracció d’alguna de les normes establertes en aquest Reglament, tan les de caràcter
general com les especials de cada instal·lació, es podrà imposar sanció a qui ho hagi infringit, la
qual podrà arribar a consistir en la denegació permanent d’entrada en tots els recintes esportius
municipals de Porreres.

Article 5
Les entitats esportives de Porreres i/o els seus socis i abonats gaudiran d’accés gratuït a totes les
instal·lacions esportives municipals.

II. Piscina municipal de porreres
Article 6
Tots els usuaris, per a accedir al recinte municipal ho podran fer de manera gratuïta (o abonant
el preu estipulat, si n’hi hagués) i hauran de donar compliment a les normes generals de l’article
2 d’aquest Reglament així com a la següent normativa específica:
a) Està prohibit l’ús de les instal·lacions destinades a la piscina municipal a tota
persona amb malalties transmissibles.
b) Està prohibit l’ús de les piscines d’adults a menors de 6 anys que no vagin
acompanyats d’adults. Igualment, no està permès als majors de 6 anys banyar-se a
la piscina infantil.
c) Està prohibit banyar-se amb calçat o amb roba no adequada.
d) Està prohibit menjar i fumar en les dependències de la piscina municipal, llevat
d’aquells llocs on estiguin expressament autoritzats.
e) Està prohibit la pràctica de jocs i esports, córrer i donar empentes en el recinte que
puguin molestar a la resta d’usuaris.
f) És obligatori dutxar-se abans de banyar-se a la piscina.
g) És obligatori l’ús de les gorra de bany per a banyar-se.

Article 7
Els usuaris de la piscina municipal que facin ús dels vestidors, respectaran els espais ocupats
abans de la seva entrada per altres usuaris i mantindran l’ordre i la netedat en els mateixos.

III. Camp municipal d’esports ses forques
Article 8
Les instal·lacions que comprenen el Camp Municipal d’Esports Ses Forques regulades en aquest
apartat són el camp de futbol, la pista descoberta polivalent (bàsquet, handbol, etc.), la pista de
tennis, la pista d’atletisme, el fronton i la zona de vestidors, llevat de la piscina municipal, la
qual es regularà segons l’establert a l’apartat anterior d’aquest Reglament.

Article 9
L’Ajuntament acordarà cada any els preus per a l’ús de les instal·lacions, al qual s’hi hauran de
sotmetre qualsevol particular que pretengui l’ús o el lloguer d’alguna instal·lació.

Article 10
Les modalitats d’ús de les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports són les següents:
a) Activitat física escolar, consistent en l’ús de les mateixes per part d’un centre escolar,
d’acord amb el Conveni d’ús o col·laboració prèviament acordat entre aquest centre i
l’Ajuntament.
b) Activitat lliure, consistent en l’ús de qualsevol de les pistes i camps de les instal·lacions
de forma individual per un particular, previ pagament de la quota corresponent, si
escau.
c) Activitat esportiva col·lectiva de clubs o entitats esportives de Porreres, els quals podran
emprar les instal·lacions que necessitin de forma gratuïta, havent efectuat la reserva
amb una antelació suficient per a l’adequació de l’espai reservat a les necessitats d’ús
dels usuaris, el que ho podran fer de dues formes:
-

Reserva d’instal·lació o pista per un període de temps determinat, d’acord
amb el que regula a l’article 11 d’aquest Reglament.

-

Reserva d’instal·lació o pista puntualment, d’acord amb el que regula l’article
10 d’aquest Reglament.

d) Activitat organitzades per altres associacions o entitats de Porreres que, de manera
puntual, vulguin fer ús d’algun espai.
e) Activitats organitzades per l’Ajuntament de Porreres.

Article 11
Per efectuar una reserva puntual per l’ús d’una instal·lació o pista, l’usuari interessat haurà de
sol·licitar-ho a l’Ajuntament, directament, o a la persona degudament autoritzada, el qual
atorgarà el permís d’ús, prèvia consulta de l’ocupació dels espais.

Article 12
L’Ajuntament de Porreres efectuarà cada any una distribució horària i d’espais, d’acord amb les
necessitats i peticions de cada entitat esportiva de Porreres. A tal efecte, cada entitat esportiva
presentarà cada any ( temporada ) a l’Ajuntament els seus horaris d’entrenament i d’ús de les
instal·lacions.

Article 13
Els horaris reservats per les distintes entitats esportives seran, en tot cas, respectats a l’hora
d’efectuar noves reserves d’espai per a tercers usuaris particulars o col·lectius.

Article 14
L’Ajuntament elaborarà cada any un horari en el qual les instal·lacions estaran obertes al públic
en general, el qual serà notificat al President o màxim responsable de cada entitat esportiva i
serà exposat al públic en general pels efectes que corresponguin.

Article 15
Els horaris d’ús designats per l’Ajuntament intentaran aprofitar al màxim, en la mesura que
sigui possible, la llum natural del sol, mentre que respecte de la llum artificial dels focus,
aquests s’encendran i apagaran en l’horari establert per l’Ajuntament en base a les reserves
d’espais efectuades.

Article 16
Els diferents equips empraran els vestidors assignats per l’encarregat de la instal·lació durant
tota la temporada. Per poder efectuar l’ús, els entrenadors i/o delegats seran els encarregats de
recollir i tornar les claus i es faran responsables del bon ús de les instal·lacions, així com els
responsables d’informar a l’encarregat del Camp d’Esports dels desperfectes que eventualment
es puguin haver ocasionats. Subsidiàriament, respondran els Presidents o màxim encarregats del
Club o entitat en qüestió. En els partits i competicions oficials, les claus per a l’accés als
vestidors pels distints equips i per l’àrbitre seran lliurades al Delegat Oficial de l’Equip Local,
en el seu defecte, a l’entrenador de l’equip local, i seran retornades un cop que els usuaris hagin
abandonat aquestes instal·lacions. En cas de desperfectes, el delegat ho farà constar a l’Acta de
l’àrbitre i a l’encarregat del Camp d’Esports.

Article 17
Els entrenadors i delegats procuraran que no es faci ús abusiu de l’aigua de les dutxes i dels
banys, així com també procuraran que els vestidors restin ordenats i nets.

Article 18
Els equips podran emprar el material que necessitin, previ lliurament del mateix per part de
l’encarregat de les instal·lacions esportives als entrenadors i/o delegats de l’equip.

Article 19
No es podran emprar sabatilles inadequades al tipus de camp emprat.

Article 20
En cas d’absència de l’encarregat del Camp d’Esports, aquest serà substituït per la persona
designada per l’Ajuntament de manera corresponent.

IV. Pavelló esportiu Joan llaneres
Article 21
El Pavelló Esportiu cobert serà emprat amb la màxima diligència possible, procurant mantenir
l’ordre i la netedat, així com intentant no fer malbé de la infrastructura.

Article 22
Seran usuaris del Pavelló tots els equips i particulars que així ho sol·licitin a l’Ajuntament.
Aquest accés serà gratuït per a totes les entitats esportives locals, mentre que per tercers usuaris
es sotmetran a la tarifa vigent establerta per l’Ajuntament. ( si fos el cas )

Article 23
Tots els usuaris, per poder accedir al recinte, hauran de donar compliment a les normes generals
de l’article 2 d’aquest Reglament així com a la següent normativa específica:
a) L’accés a la pista es farà amb calçat esportiu adient i mai en calçat de carrer i/o de sola
negre.
b) No està permès fumar ni menjar fruits secs o aliments que deixin clovelles o que facin
suc.
c) No podran entrar llaunes, botelles de vidre ni objectes similars.
d) Queda prohibit tirar xisclets en tot el recinte o no fer ús de les papereres.
e) En tot cas, no es podrà fer mal ús de les instal·lacions, de tal forma que el responsable
respondrà dels desperfectes que eventualment s’hagin pogut ocasionar.

Article 24
La reserva d’espais, la utilització de les instal·lacions del pavelló i les altres qüestions derivades
de l’ús de les mateixes per part de les entitats esportives de Porreres es regularà mitjançant

l’establert en aquest Reglament per l’ús per part d’aquestes entitats del Camp Municipal
d’Esports Ses Forques.

Article 25
El públic en general només hi tindrà accés els dies en els quals les instal·lacions estiguin obertes
de forma oficial, d’acord amb la mateixa normativa que els usuaris, i haurà d’observar també les
normes següents :
a) Queda totalment prohibit asseure’s amb les cames penjades dins la pista i llançar
qualsevol objecte a la mateixa.
b) No es podrà accedir en cap moment a la pista, ja que aquesta està reservada
exclusivament a jugadors, entrenadors, delegats i àrbitres.
c) En tot cas, no es podrà fer mal ús de les instal·lacions, de tal forma que el responsable
respondrà dels desperfectes que eventualment s’hagin pogut ocasionar.

Article 26
En cas de que s’hagi d’emprar el pavelló per a espectacles culturals, musicals o d’altre classe no
esportiva i s’han d’habilitar seients, cadafals o pas de públic per la pista, els organitzadors
hauran d’habilitar aquesta amb moqueta o altres materials adients per evitar fer malbé el pis
esportiu del pavelló.
En tot cas, el permís per a la organització d’aquests actes es sol·licitarà a l’Ajuntament, el qual,
a més, podrà establir altres condicions no previstes en aquest Reglament en base a qüestions de
seguretat, ordre, neteja o imatge
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