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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

8546

Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives
municipals de Sant Antoni de Portmany

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a la sessió ordinària celebrada el 27 de juliol de 2017, va acordar aprovar expressament
amb caràcter definitiu la redacció final del text de la Ordenança municipal reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives municipals de
Sant Antoni de Portmany, una vegada resoltes les reclamacions presentades i incorporades les modificacions derivades de les reclamacions
estimades. La qual cosa es fa pública per al general coneixement, en compliment del que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.
«ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE SANT
ANTONI DE PORTMANY
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Marc legislatiu
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Sens perjudici de legislació complementària d'aplicació, pel que fa a l'aspecte esportiu, s'han de tenir en compte, les següents lleis i
normatives:
- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
- Llei 10/1990, de 15 octubre, de l'esport
- Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears.
- Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
- Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines.
- Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la
legionel·losi.
- Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de policia d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 19/2007, de 11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport.
- Reglament de regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa (BOIB núm. 40, de
19 de març de 2011).
- La Llei 28/2005, de 26 de desembre, i 42/2010, de 30 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la
venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
- Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
Article 2. Objecte del reglament
L’objecte d’aquest Reglament és regular la utilització i gestió de les diferents instal·lacions esportives municipals, garantint els drets de les
persones usuàries de les instal·lacions i establint les seues obligacions i deures.
Article 3. Concepte d'instal·lació esportiva municipal
A l’efecte d’aquest Reglament, s'entén per instal·lació esportiva municipal tota instal·lació, edifici, camp, dependència o espai de qualsevol
característica, a l'aire lliure o tancada, dedicada a la pràctica de l'esport i l'activitat física en totes les seues variants, incloent-hi les zones
d'equipament, complementàries o de funcionalment necessari per al desenvolupament de l'activitat esportiva, el titular de les quals sigui
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
Així mateix, podran tenir la condició d'instal·lació esportiva municipal aquelles cedides a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a la
seua gestió, explotació o manteniment. Aquestes instal·lacions es regiran pel que estableix aquest Reglament, llevat que el cessionari
estableixi un règim propi de gestió o explotació.
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Article 4. Consideració jurídica dels béns destinats al servei públic d'esports
De conformitat amb el que estableix la normativa sobre béns de les entitats locals, les instal·lacions esportives municipals tendran la
consideració de béns de domini públic, a l’efecte de l'ús públic o la prestació del servei públic de l'esport.
Tenen la mateixa qualificació els béns mobles lligats de forma permanent a qualsevol instal·lació esportiva municipal, tant els destinats a la
pràctica esportiva com al manteniment de les instal·lacions i equipaments.
Article 5. Classes d'instal·lacions esportives municipals
Les instal·lacions esportives municipals, a l'efecte d’aquest Reglament, es classifiquen en:
1. Instal·lacions esportives cedides o de titularitat municipal que esmentades a l'Annex I. Són instal·lacions ubicades en espais esportius que
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany gestiona directament o indirecta, sens perjudici de les que puguin incorporar-se en un futur. El seu
ús està subjecte a l’autorització municipal prèvia i al pagament del preu públic o taxa que preveu l'ordenança fiscal corresponent.
2. Complex Esportiu Municipal Can Coix, que comprèn les instal·lacions esmentades a l'Annex II. S'hi inclou el pavelló de Sa Pedrera, el
titular del qual és el Consell Insular d'Eivissa, i la resta d'instal·lacions, el titular de les quals és l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. El
CEM Can Coix podrà establir una normativa interna pròpia prèvia aprovació per part de l'Ajuntament de Sant Antoni seguint la tramitació
corresponent. El seu ús està subjecte al pagament del preu públic o taxa aprovat per l'Ajuntament.
3. Instal·lacions esportives integrades en els col·legis públics d'educació infantil i primària, esmentades a l'Annex III, la utilització de les
quals es regirà pel que preveu aquest Reglament amb caràcter supletori respecte de les normes dictades per l'administració educativa.
4. Instal·lacions esportives de titularitat municipal no recollides en els apartats anteriors. Poden situar-se a l'aire lliure, en el medi natural,
parcs, zones verdes i espais públics no estrictament esportius, sens perjudici d'aquelles altres que puguin adscriure-s’hi en un futur. El seu ús
és lliure i gratuït per tota la ciutadania, sense prèvia autorització, llevat de les excepcions que s'estableixin, i estan subjectes a les normes
generals previstes en aquest Reglament. Aquest tipus d'instal·lacions es detallen a l'Annex IV.
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TÍTOL II
NORMES GENERALS D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Article 6. Persones usuàries
A l’efecte d’aquest Reglament, s’entén per persona usuària de les instal·lacions esportives municipals tota persona física o jurídica que,
directament o indirecta, fa ús de les instal·lacions esportives municipals, bé de forma lliure, bé participant en programes esportius promoguts
i/o gestionats per l'Ajuntament o per tercers.
Les persones acompanyants de les persones usuàries, així com el públic, quan estigui permès el seu accés a la instal·lació i mentre hi
romanguin, hauran d'observar les normes d’aquest Reglament i, si escau, les normes de règim interior aplicables a cada instal·lació.
L'accés a les instal·lacions esportives municipals suposa l'acceptació d'aquest Reglament, i pot exigir el pagament de la corresponent taxa o
preu públic degudament aprovat per l'Ajuntament.
Article 7. Drets de les persones usuàries
Les persones usuàries de les instal·lacions esportives municipals, sens perjudici dels drets reconeguts en la legislació vigent, amb caràcter
general, tendran els següents drets:
1. El lliure accés a les instal·lacions esportives municipals per a la seua utilització amb fins esportius, lúdicoesportius o d'entrenament físic,
en els dies i horaris d'obertura al públic i prèvia autorització per part de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, segons estableix aquest
reglament d'ús.
2. Utilitzar les instal·lacions esportives, espais complementaris com lavabos, vestuaris, dutxes, etc., mobiliari i, si escau, material esportiu,
que hauran de trobar-se en les adequades condicions d'ús, en els termes que estableix aquest reglament i altres normes aplicables.
3. Ser informat sobre les condicions d'ús de les instal·lacions esportives municipals, així com sobre els programes esportius que s’hi ofereixin
i de les taxes o preus públics aplicables, si escau.
4. Presentar per escrit les queixes, reclamacions o suggeriments que estimin convenients mitjançant instància genèrica dirigida a l'Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany o a les bústies de suggeriments que hi pugui haver habilitades a les instal·lacions.
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Article 8. Obligacions de les persones usuàries
A més de les obligacions recollides en la legislació vigent, constitueixen obligacions de les persones usuàries:
1. Complir les normes recollides en aquest Reglament sobre l'ús de les instal·lacions esportives municipals i responsabilitzar-se dels danys
que puguin causar-hi.
2. Obeir les indicacions realitzades pel personal de la instal·lació esportiva que prevaldran sobre la normativa genèrica d'aquest Reglament en
cas de ser necessari pel que fa a seguretat, control o gestió de la instal·lació esportiva municipal.
3. Tractar amb respecte i educació la resta de persones usuàries i personal de les instal·lacions esportives. I descartar en tot moment actituds
violentes, agressives o de menyspreu cap a qualsevol altra persona o entitat esportiva.
4. Abonar les taxes o preus públics establerts per la utilització de les instal·lacions esportives municipals en els termes recollits en el present
Reglament i ordenances fiscals.
Article 9. Prohibicions generals
Queda prohibit, amb caràcter general, les següents accions a les instal·lacions esportives municipals:
1. Fumar a les instal·lacions esportives, espais complementaris o elements annexos.
2. El consum i tinença de begudes alcohòliques a les instal·lacions esportives, espais complementaris o elements annexos.
3. La introducció d'utensilis o envasos de vidre a les instal·lacions, recintes esportius i annexos.
4. El consum d'aliments quan deixin residus sobre qualsevol superfície, com ara pipes, cacauets, pistatxos, etc.
5. La utilització de qualsevol instal·lació esportiva municipal per impartir qualsevol activitat amb la finalitat d'obtenir un benefici particular,
sense la prèvia autorització de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i la resta d'autoritzacions necessàries.
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6. El consum de substàncies considerades dopants o la inducció al seu consum.
Article 10. Responsabilitat de les persones usuàries
Les persones usuàries són les responsables dels danys causats en els espais esportius i altres béns, elements i material de què disposen les
instal·lacions esportives i annexes, i haran de satisfer les despeses que origini la seua reparació o reposició, sens perjudici de la sanció que
pugui derivar-se de la infracció comesa.
Cas que el dany sigui causat per una persona o membre de qualsevol associació o entitat a la qual s'hagués autoritzat l'ús de la instal·lació
esportiva municipal, l'associació o entitat autoritzada serà responsable de respondre dels danys ocasionats.
Les entitats o associacions que desenvolupin activitats pròpies a les instal·lacions esportives hauran de respondre dels danys personals que
puguin produir-se durant el desenvolupament de les activitats esportives, i han de disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat
civil.
La mare, pare, persona tutora o persona que els tengui sota la seua custòdia, hauran de respondre dels danys causats per les persones usuàries
menors d'edat.
Les persones usuàries són responsables de la cura dels seus objectes personals i l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany no es
responsabilitza de la pèrdua o sostracció de peces o altres objectes personals.
TÍTOL III
RÈGIM D’AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L'ANNEX I
Article 11. Normes generals
L'ús de les instal·lacions esportives municipals de l'Annex I, exigirà autorització prèvia de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany, en els termes desenvolupats en aquest Reglament, llevat que es tracti d'activitats organitzades per la pròpia Regidoria.
L'ús de les instal·lacions tendrà com a finalitat la pràctica esportiva en qualsevol de les seues modalitats, sempre que la instal·lació estigui
dissenyada per a aquest esport o modalitat.
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Les instal·lacions esportives, excepcionalment, podran acollir activitats no esportives que tenguin una finalitat cultural, educativa o social,
organitzades per l'Ajuntament o tercers. En cas que aquesta activitat sigui organitzada per un tercer diferent a l'Ajuntament, haurà de comptar
amb una autorització específica de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, que s'atorgarà en funció de la valoració tècnica corresponent.
Les autoritzacions s'atorgaran de conformitat amb els criteris tècnics establerts per la Regidoria d'Esports i s'extingiran en complir el termini
establert, quedant sense efecte per l'incompliment de les obligacions generals establertes en aquest Reglament o per les condicions particulars
establertes en l'autorització específica.
Així mateix, les autoritzacions podran ser modificades o revocades en qualsevol moment per raons de seguretat, climatològiques, de
reparació imprevista d'instal·lacions o altres circumstàncies que puguin ocasionar danys personals o materials o en general per raons d'interès
públic, sense generar dret a indemnització, i sens perjudici del que disposa l'ordenança fiscal corresponent.
Les autoritzacions d'ús de les instal·lacions tenen caràcter personal, de manera que la persona titular no podrà cedir-la o transmetre-la a un
tercer.
Article 12. Tarifes
La utilització d'aquestes instal·lacions esportives municipals exigeix el previ pagament de la taxa o preu públic establert en la corresponent
ordenança fiscal, la percepció de la qual correspon a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, sens perjudici de les exempcions o
bonificacions que siguin d'aplicació.
Article 13. Sol·licituds d'ús de les instal·lacions
L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) i la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany facilitarà els models normalitzats de
sol·licitud d'ús de les instal·lacions, en els quals s'indicarà la documentació a acompanyar, amb l'antelació establerta en cada cas.
L'Ajuntament es reserva el dret d'oferir la possibilitat de reserva d'instal·lacions electrònicament mitjançant un programa de reserves a través
del lloc web municipal, de la qual cosa s'informarà degudament i complementarà el sistema de sol·licitud ordinari.
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Article 14. Sol·licitud d'ús de les instal·lacions per clubs, associacions o altres entitats esportives
Els clubs esportius, societats anònimes esportives, i altres entitats esportives inscrites com a tals en el Registre d'Entitats Esportives de les
Illes Balears amb domicili social a Sant Antoni de Portmany podran sol·licitar autorització d'ús de les instal·lacions per a la totalitat del
període que comprengui la temporada de competició oficial. Així mateix, finalitzada aquesta, podrà sol·licitar autorització d'ús de les
instal·lacions per realitzar els entrenaments esportius.
Les sol·licituds hauran de presentar-se a través de la Seu Electrònica municipal, o qualsevol altra via de registre oficial, durant el mes de
juliol, acompanyades de la documentació exigible. Les sol·licituds efectuades fora d'aquest termini seran ateses en funció de la disponibilitat
de les instal·lacions.
Les entitats a què es refereix aquest article podran fer ús de les instal·lacions per a la celebració de competicions oficials. En aquest cas les
sol·licituds s’hauran de presentar a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany acompanyades del calendari oficial de
la competició, amb l'antelació suficient respecte a la data en què es pretengui la seua utilització.
L'ús de les instal·lacions per part de les entitats referides pot comportar el pagament de la corresponent taxa o preu públic segons l'ordenança
municipal corresponent.
Quan les entitats esportives prevegin no fer ús de les instal·lacions en els dies autoritzats, hauran de notificar-ho adequadament a la Regidoria
d'Esports amb una antelació mínima de 3 dies hàbils.
Article 15. Sol·licitud d'ús de les instal·lacions esportives per a esdeveniments de caràcter extraordinari
Excepcionalment podrà autoritzar-se l'ús de les instal·lacions o espais esportius per a activitats no esportives, i correspon a l'entitat sol·licitant
obtenir de les autoritats competents, les autoritzacions preceptives exigibles, així com estar en possessió de pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi els danys a les instal·lacions municipals o responsabilitats que puguin derivar-se de la celebració de l'acte i
la resta de documentació establerta per la normativa aplicable en cada cas.
De la mateixa manera, l'entitat usuària s'encarregarà de realitzar totes aquelles tasques de muntatge dels elements materials necessaris per al
desenvolupament de l'activitat, i de tornar la instal·lació al mateix estat en què es trobava abans de l'activitat.
L'accés de públic i persones acompanyants estarà determinat per les característiques de l'activitat i de la instal·lació, i l'entitat organitzadora
serà la responsable del seu comportament i dels eventuals danys que es poguessin ocasionar.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 96
5 d'agost de 2017
Fascicle 127 - Sec. I. - Pàg. 25341

L'Ajuntament podrà exigir a l'entitat organitzadora el dipòsit d'una fiança la devolució de la qual s'efectuarà prèvia constatació de la
inexistència de danys a les instal·lacions utilitzades.
El preu exigible per aquesta cessió i les obligacions específiques que assumeix l'entitat organitzadora han de constar a la corresponent
autorització o, si calgués, en el document contractual.
TÍTOL IV
NORMES PARTICULARS D'ÚS DELS DIFERENTS ESPAIS ESPORTIUS
CAPÍTOL I
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L'ANNEX I
Article 16. Pistes de tennis
Les persones usuàries hauran de complir les següents normes:
1. Les persones usuàries hauran d'utilitzar roba esportiva i calçat adequat. Es prohibeix totalment l'accés a les pistes amb sabatilles de sola de
tacs.
2. Una persona usuària no podrà reservar més d'una pista el mateix dia a la mateixa hora.
3. Les reserves no podran excedir de dues hores consecutives per .
4. L'accés als vestidors i pistes és exclusiu per a les persones esportistes, i està prohibit per a les persones acompanyants i públic.
Article 17. Pavellons sintètics
Les persones usuàries hauran de complir les següents normes:
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1. Les persones usuàries hauran d'utilitzar roba esportiva i calçat adequat.
2. L'accés i permanència a les pistes esportives estarà restringit a les persones esportistes, equip arbitral i personal tècnic autoritzat que hagin
de utilitzar la instal·lació.
3. Les persones acompanyants i públic hauran de romandre a les grades o limítrofs de la instal·lació, sense possibilitat d'accés a les pistes ni
vestidors.
4. Quan l'activitat esportiva es realitzi per persones menors d'edat, caldrà que hi hagi un monitor, monitora o persona responsable major
d'edat que la controli, que serà responsable de vetllar pel compliment de les normes.
5. Tot el material utilitzat haurà de ser recollit en el lloc assignat.
Article 18. Camps de futbol
Les persones usuàries hauran de complir les següents normes:
1. Només es permetrà l'accés i permanència en els espais esportius a les persones esportistes, equip arbitral i personal tècnic autoritzat que
hagin d’utilitzar la instal·lació.
2. S'haurà d'anar proveït de vestimenta i calçat adequat, en particular utilitzar botes amb tacs de goma, i està prohibida l'entrada amb botes de
tacs d'alumini.
3. Les persones acompanyants i públic hauran de romandre a les grades o limítrofs de la instal·lació, sense possibilitat d'accés a les pistes i
vestidors.
Article 19. Vestuaris
Les persones usuàries hauran de complir les següents normes:
1. És recomanable la utilització de xancletes com a mesura d'higiene als vestidors.
2. Queden prohibits els jocs molestos o perillosos.
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3. No es podrà guardar a les taquilles cap tipus d'element que pugui deteriorar-se o degradar-se.
4. Haurà d'evitar objectes de valor als vestidors ni taquilles. En cap cas l'Ajuntament es responsabilitzarà de les sostraccions que es puguin
produir.
CAPÍTOL II
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'ANNEX II. COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL CAN COIX
Article 20. Normes específiques del Complex Esportiu Municipal Can Coix
El Complex Esportiu Municipal Can Coix (CEM Can Coix) és una instal·lació esportiva propietat de l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany i del Consell Insular d'Eivissa. Per les seues particularitats de gestió, s'estableixen algunes normes específiques que han de complir
les persones usuàries, a més de les descrites a la resta d’aquest Reglament.
El CEM Can Coix depèn de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, que té la titularitat del servei. La gestió es pot realitzar en qualsevol
de les formes previstes a la legislació vigent.
Per les seues característiques, el servei va destinat a tota la ciutadania, sense discriminació de cap tipus. Cada persona usuària haurà de ser
responsable de tenir la condició i aptitud física necessària per a la pràctica esportiva, i en tot cas, sotmetre’s a una valoració mèdica que li
indiqui el nivell d'aptitud física o contraindicacions per a la pràctica esportiva. La direcció del centre es reserva el dret de sol·licitar la
presentació d'un certificat mèdic oficial apte per a la pràctica física que es pretén realitzar.
Per donar-se d'alta com a persona usuària de la instal·lació, s'haurà d'omplir el corresponent formulari d'alta de manera presencial a la
recepció del centre. Si la persona usuària pogués ser beneficiària d'algun descompte en el preu, haurà d'aportar la documentació que en cada
cas se li requereixi.
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Tota persona usuària que accedeixi a la instal·lació haurà d'omplir la fitxa del programa informàtic amb les seues dades, d'acord amb la
LOPD i se l'informa que les seves dades formaran part d'una base de dades creada sota la responsabilitat de l'empresa pública Obres i Serveis
Sant Antoni 2005, SA, i l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
Tota persona usuària abonada del CEM Can Coix posseirà un carnet que se li lliurarà en el moment d'alta, i que haurà d'utilitzar per a l'accés i
sortida de tots els espais esportius i vestidors. El carnet és personal i intransferible i es pot exigir per a la identificació personal pel personal
del centre en qualsevol moment.
Els pagaments s'han de fer amb la periodicitat acordada en el moment de l’alta.
En el cas dels cursos amb places limitades, el pagament s'haurà d'efectuar per avançat, efectuant-SE abans del dia 25 del mes anterior.
Totes les persones usuàries que es donin d'alta, renovaran automàticament la seua mensualitat tret que sol·licitin la baixa per escrit abans del
dia 25 del mes anterior a la seva baixa, omplint el formulari corresponent.
Està prohibit l'accés d'animals a tota la instal·lació, a excepció dels cans guia.
En cas de celebrar una competició oficial de caràcter esportiu amb animals, es permetrà l'entrada dels animals federats i en competició. Així
mateix, han d'estar al corrent de les vacunes obligatòries, mantenir els animals controlats en tot moment i recollir les deposicions que facin.
Queda prohibit qualsevol mitjà de registre fotogràfic, de vídeo o qualsevol altre mitjà sense autorització prèvia de la direcció del centre.
Es prohibeix fumar a tot el recinte esportiu, fins i tot a les zones exteriors, així com el consum o tinença de begudes alcohòliques.
No es permet la introducció d'objectes de vidre, punxants, armes, bengales, etc. als vestuaris ni als espais esportius.
Article 21. Piscina i cursos de natació
Les persones usuàries hauran de complir les següents normes:
1. En els cursos de natació amb places limitades i llista d'espera, els alumnes que acumulin un 50 % de faltes d'assistència no justificades,
perdran la seua plaça al curset, deixant-la lliure per a una altra persona usuària. Qualsevol tipus de falta en l'assistència, s'ha de comunicar a la
recepció del centre, podent mantenir la plaça previ pagament de la quota de manteniment, a excepció de les causes mèdiques, que mantendran
la plaça sense el pagament aquesta quota, prèvia presentació del corresponent justificant mèdic.
2. En el cas dels cursos amb places limitades, el pagament s'haurà d'efectuar per avançat, abans del dia 20 del mes anterior, i es perdrà la
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plaça en cas de no formalitzar-se el pagament.
3. La no assistència a l'activitat no justifica que no s'hagi de pagar el servei sol·licitat, llevat que es justifiqui mèdicament en els 3 primers
dies hàbils de la no assistència per un període superior a 10 dies, en aquest cas es compensarà la part proporcional no gaudida en el següent
pagament.
4. És obligatori l'ús de banyador complet tant en homes com dones, l'ús de xancletes i casquet de natació. Queda prohibit l'accés a la piscina
amb qualsevol tipus de calçat utilitzat al carrer (fins i tot xancletes).
5. Les visites puntuals autoritzades per la direcció de la instal·lació, que requereixin accedir a la zona de piscina amb calçat de carrer, s’han
de fer amb els protectors específics.
6. Només es permet l'accés als vestidors, com a persona acompanyant, a una persona major d'edat que acompanyi una persona usuària menor
de 8 anys i/o dependent. Els nens i nenes menors de 8 anys hauran d'utilitzar el vestuari reservat per al sexe de la persona acompanyant
adulta. Només les persones usuàries tendran permès l'accés a la piscina.
7. L'entrada de persones menors de 14 anys i/o persones dependents, en l'activitat de natació lliure, s’haurà de realitzar sempre acompanyada
d'una persona adulta.
8. Les persones usuàries amb edats compreses entre 14 i 18 anys podran accedir a l'activitat de natació lliure sols presentant prèviament una
autorització signada i còpia del DNI/NIE/passaport del pare, mare o tutor legal, en la qual se'ls permet accedir a aquesta activitat en solitari,
sent mateixos responsables.
9. Abans de l'accés a la piscina és obligatori l'ús de la dutxa.
10. Queda completament prohibit l'accés a la piscina amb cremes solars, hidratants o similars.
11. Les persones usuàries de cursos hauran d'esperar asseguts als bancs situats a la platja de la piscina 5 minuts abans de l'inici de l'activitat.
Els alumnes dels grups blanc iniciació podran esperar al vestidor acompanyats d'una persona adulta fins a l'arribada del monitor o monitora.
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12. Passats 10' des de l'inici de l'activitat cap alumne podrà unir-se al grup.
13. El material que pugui utilitzar-se per a l'entrenament serà en tot cas autoritzat pel personal de la instal·lació, i s’ha de retornar al seu lloc
després del seu ús.
14. L'accés a les grades de la piscina només es permetrà en els dies que així determini la direcció del centre.
15. En els carrils de natació lliure, es nedarà sempre per la dreta. En tot cas s'hauran de seguir les indicacions dels monitors o monitores i
socorristes sobre l'ús dels carrils.
16. Es prohibeix córrer i saltar per la platja de la piscina.
17. Es prohibeix capbussar saltant en qualsevol de les piscines.
18. Els salts des de la plataforma de sortida de la piscina gran estan permesos sempre que es respecti la resta de persones usuàries i es
realitzin de forma segura.
19. Qualsevol exercici o activitat que es realitzi haurà de tenir en compte la convivència amb la resta de persones usuàries, de manera que,
entre d'altres, queda prohibit l'ús de pilotes sense autorització del monitor, monitora o socorrista.
20. Les classes de natació estaran estrictament dirigides pel personal qualificat de la instal·lació. I queda prohibida que altres persones
usuàries realitzin i dirigeixin classes particulars.
Article 22. Gimnàs i sales d'activitats dirigides
Les persones usuàries hauran de complir les següents normes:
1. Les persones menors de 16 anys no podran fer ús del gimnàs ni activitats dirigides, llevat que presentin autorització expressa de la seua
mare, pare o persona tutora legal, i sempre que vagin acompanyats d'un major d'edat que es responsabilitzi del seu comportament i seguretat.
És obligatori l'ús d'indumentària adequada i calçat esportiu (queden prohibides les xancles), així com l'ús de tovallola personal sobre el suport
de les màquines.
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2. Es recomana facilitar la rotació amb altres persones usuàries en les màquines de musculació entre sèrie i sèrie, realitzant els descansos fora
de les màquines.
3. Per a l'òptim funcionament del gimnàs cal deixar el material utilitzat en el seu lloc corresponent un cop utilitzat (peses, discs, barres, etc.)
4. El personal entrenador i monitor del centre són les úniques persones autoritzades per a impartir classes, realitzar assessorament tècnic, o
impartir entrenaments personals.
5. Es prega deixar en perfecte estat de neteja totes les màquines després del seu ús.
6. En cas de saturació de les activitats dirigides o ciclisme de sala pot ser necessària la inscripció prèvia en una llista que estarà a l'entrada del
gimnàs
7. La direcció del centre es reserva el dret a modificar l'horari d'activitats sense previ avís.
Article 23. Pistes de pàdel
Les persones usuàries hauran de complir les següents normes:
1. Per utilitzar les pistes de pàdel és obligatòria fer reserva prèvia.
2. Per utilitzar les pistes és imprescindible la indumentària i el calçat esportiu adequats (No està permès jugar sense samarreta).
3. Les pistes es destinaran a la pràctica exclusiva del pàdel.
4. Pot existir a disposició dels socis un servei de lloguer de raquetes i de venda de pilotes en la recepció.
5. No està permesa l'entrada de cap tipus d'envàs de vidre, de metall, ni cap tipus d'aliment.
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6. Normativa de reserves de pista:
6.1. Una mateixa persona usuària no podrà reservar més d'una hora i mitja al dia, llevat que, excepcionalment alguna pista quedàs
lliure i cap altre soci la sol·licitàs fins passats els primers deu minuts.
6.2. El càrrec de la reserva és indivisible, per la qual cosa el cobrament s'efectuarà de manera íntegra a la persona usuària que realitzi
la reserva, aplicant, si escau, el descompte Premium.
6.3. Si passats 10 minuts de l'hora de la reserva no s'han presentat les persones esportistes, el centre podrà assignar aquesta hora a
altres persones usuàries.
6.4. En cas de cancel·lació, és imprescindible notificar-ho amb un mínim de tres (3) hores d'antelació, en cas contrari es procedirà al
càrrec automàtic a la persona usuària que ha realitzat la reserva.
6.5. Les reserves de pista es podran realitzar per qualsevol mitjà disposat per la direcció del centre, o directament a la recepció del
complex.
7. L'accés als vestidors i pistes és exclusiu per a les persones esportistes i queda prohibit per a les persones acompanyants i públic.
Article 24. Camp de futbol 7
Les persones usuàries hauran de complir les següents normes:
1. Només es permetrà l'accés i permanència en els espais esportius a les persones esportistes, equip arbitral i personal tècnic autoritzat que
vagin a utilitzar la instal·lació.
2. S'haurà d'anar proveït de vestimenta i calçat adequat, en particular utilitzar botes amb tacs de goma; està prohibida l'entrada amb botes de
tacs d'alumini.
3. Les persones acompanyants i públic hauran de romandre a les grades o limítrofs de la instal·lació, sense possibilitat d'accés al camp ni
vestidors.
Article 25. Sala d'arts marcials
Les persones usuàries hauran de complir les següents normes:
1. S'haurà d'anar proveït de vestimenta adequat i descalç sobre el tatami. Queda prohibit l'accés a la zona de tatamis amb qualsevol tipus de
calçat.
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2. Està prohibida la introducció de qualsevol tipus d'aliment que pugui generar deixalles o brutícia.
Article 26. Vestuaris del CEM Can Coix
Les persones usuàries hauran de complir les següents normes:
1. És recomanable la utilització de xancletes com a mesura d'higiene als vestidors.
2. Queden prohibits els jocs molestos o perillosos.
3. No es podrà guardar a les taquilles cap tipus d'element que es pugui deteriorar o degradar.
4. Les taquilles hauran de buidar-se en finalitzar l'ús de la instal·lació, i s’han de deixar buides en abandonar la instal·lació.
5. S’ha d'evitar deixar objectes de valor als vestidors i a les taquilles. En cap cas l'Ajuntament es responsabiliza de les sostraccions que es
puguin produir.
Article 27. Pavelló de Sa Pedrera
Les persones usuàries hauran de complir les següents normes:
1. Les persones usuàries hauran d'utilitzar roba esportiva i calçat adequat.
2. L'accés i permanència a les pistes esportives està restringit a les persones esportistes, equip arbitral i personal tècnic autoritzat que vagin a
utilitzar la instal·lació.
3. Les persones acompanyants i públic hauran de romandre a les grades o limítrofs de la instal·lació, sense possibilitat d'accés a les pistes ni
vestidors.
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4. Quan l'activitat esportiva es realitzi per persones menors d'edat, cal que hi hagi un monitor, monitora o persona responsable major d'edat
que la controli, la qual serà la responsable de vetllar pel compliment de les normes.
5. Tot el material utilitzat haurà de ser recollit en el lloc assignat.
6. Quan una persona usuària tengui assignada una pista transversal, l'ús del pavelló ha de cenyir-se a aquesta pista sense afectar les activitats
que hi pugui haver a les pistes contigües.
TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR
Article 28. Responsabilitat administrativa i potestat sancionadora
1. El responsable de les infraccions establertes en aquest Reglament serà tota persona física o jurídica que realitzi qualsevol de les accions o
omissions constitutives d’aquestes.
Quan les persones usuàries de les instal·lacions siguin entitats esportives, centres docents i altres persones jurídiques, aquestes respondran
solidàriament de les infraccions comeses per qualsevol dels seus membres integrants o persones designades o autoritzades per ells per a l'ús
de la instal·lació, en els termes que així ho prevegi la normativa d'aplicació, sens perjudici dels efectes que aquestes infraccions poguessin
suposar per a les autoritzacions.
2. L’òrgan competent per a la incoació i resolució dels expedients sancionadors per la comissió d'infraccions previstes en aquest reglament és
el regidor delegat d'Esports o regidor en qui delegui.
Article 29. Procediment
El procediment sancionador s'ajustarà al que estableixen les Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i la resta de normativa estatal o autonòmica en
vigor.
Article 30. Infraccions:
1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
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2. Es consideren infraccions lleus:
2.1. Introduir animals de qualsevol classe.
2.2. Fumar a les instal·lacions esportives o elements annexos, excepte a les zones habilitades o autoritzades, si n’hi hagués.
2.3. No utilitzar la vestimenta o calçat adequat a les zones específiques destinades a la pràctica esportiva.
2.4. Faltar al respecte o no atendre les indicacions o instruccions de les persones responsables de les instal·lacions.
2.5. Introduir objectes no permesos com ara llaunes, recipients de vidre, etc., a les instal·lacions, zones de pràctica esportiva i
annexos.
2.6. Qualsevol altre incompliment de les normes establertes en aquest reglament, que no es trobi qualificada com a infracció de
caràcter greu o molt greu.
3. Es consideren infraccions greus:
3.1. L'entrada a vestidors destinats exclusivament a l'altre sexe.
3.2. L’alteració de l'ordre a l'interior del recinte o instal·lació esportiva.
3.3. No atendre de forma reiterada les indicacions o instruccions que les persones responsables estableixin per al bon funcionament
dels serveis i les instal·lacions.
3.4. Causar danys o deteriorar les instal·lacions, equipaments, material esportiu i elements annexos.
3.5. La realització d'actes que impliquin obstrucció o alteració de l'ús de les instal·lacions o equipaments a qualsevol altra persona.
3.6. Tenir una conducta agressiva o incívica cap a les persones usuàries, esportistes, personal tècnic, encarregats de l'arbitratge o
qualsevol altra persona que es trobi a la instal·lació.
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4. Són infraccions molt greus:
4.1. Cedir el carnet o permetre l'ús de la instal·lació a un tercer.
4.2. L'alteració reiterada de l'ordre a l'interior del recinte.
4.3. Causar danys o deteriorar greument les instal·lacions, equipaments o material esportiu o elements annexos.
4.4. La realització d'actes que impliquin un impediment o greu obstrucció de l'ús de les instal·lacions o equipament a qualsevol altra
persona.
4.5. La utilització de la instal·lació esportiva per a fins diferents als que preveu l'autorització d'ús.
4.6. L'incompliment de les obligacions específiques assumides en obtenir l'autorització d'ús de les instal·lacions.
4.7. La reiterada conducta agressiva o incívica cap als i les esportistes, personal tècnic, persones encarregades de l'arbitratge o
qualsevol altra persona que es trobi a la instal·lació.
4.8. El consum o la inducció al consum de substàncies considerades dopants.
Article 31. Sancions
1. Llevat que la infracció es trobi tipificada a la legislació sectorial aplicable, cas en el qual la quantia de la sanció s'ha d'adequar a la que
preveu aquesta legislació, s'aplicaran les següents sancions:
1.1. Per la comissió d'infraccions lleus: advertència i/o imposició de multa de fins a 250 euros en funció de la major o menor gravetat
dels fets.
1.2. Per la comissió d'infraccions greus: multa de 250 a 500 euros, en funció de la major o menor gravetat dels fets.
1.3. Per la comissió d'infraccions molt greus: multa de 500 a 3.000 euros, en funció de la major o menor gravetat dels fets.
2. L'òrgan competent per resoldre l'expedient sancionador, a proposta de l'òrgan instructor, podrà reduir en un 50 % l'import de la sanció
econòmica, o incrementar-lo en un 100%, atesa la intensitat de la pertorbació, la importància del deteriorament o danys causats, la
intencionalitat o negligència amb què va ser realitzada la infracció, la reincidència, la quantia del benefici il·lícit obtengut i la major o menor
possibilitat de reparació o la disposició de la persona responsable per a dur-la a terme.
3. En cap cas l'import econòmic de la sanció serà inferior al benefici il·lícit obtengut per l'infractor, i es podrà superar els límits de la multa
previstos. La valoració del benefici il·lícit es realitzarà d'acord amb els valors i preus de mercat.
4. Es podran imposar també altres sancions no econòmiques previstes a la legislació, com ara la suspensió o la revocació d'autoritzacions
municipals.
5. Totes les sancions són independents de la possibilitat d'exigir a la persona responsable la reparació del dany o deteriorament produït, i en
cas d'incompliment, de procedir a la imposició de multes coercitives o a la seua execució subsidiària. Si els danys fossin irreparables la
indemnització es correspondrà amb l'import de reposició de bell nou dels béns o elements en qüestió.
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Article 32. Prescripció
El termini de prescripció de les infraccions i les sancions serà l'establert a l'article 30 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Entrada en vigor. Aquesta Ordenança municipal entrarà en vigor quinze dies després d’haver-se publicat íntegrament en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i
romandrà en vigor fins que es modifiqui o derogui expressament.
Segona. Normativa supletòria. Per tot allò que aquest Reglament no prevegi, s'estarà a la normativa específica en matèria esportiva tant
estatal com autonòmica que sigui aplicable, així com a la normativa de règim local i la resta de normativa que sigui aplicable.
Tercera. Habilitació per al desenvolupament d’aquest Reglament. S'autoritza el regidor delegat d'Esports perquè dicti totes les resolucions
que consideri oportunes per al desplegament del que disposa aquest Reglament, amb l'objecte de millorar, modificar o completar la prestació
del servei i la utilització de les distintes instal·lacions per les persones usuàries, i en particular el desenvolupament de les normes específiques
d'utilització de les instal·lacions esportives municipals ja existents o que puguin incorporar-se en un futur i els models de sol·licituds i altres
previstos en el Reglament.

ANNEX I
Instal·lacions esportives cedides o de titularitat municipal
Camp municipal esportiu de Sant Antoni:
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- Camp municipal de futbol
- Gimnàs
- Camp d'escalfament
Camp municipal esportiu de Sant Rafel:
- Camp municipal de futbol
- Pista exterior poliesportiva
- Pista de tennis
- Pavelló de gimnàstica
- Sala d'activitats del pavelló
Pavelló poliesportiu de Ses Païsses
Pavelló municipal Quartó de Portmany
Velòdrom i pista d'atletisme de Can Coix
Pista poliesportiva exterior de Sant Mateu
Pista poliesportiva exterior de Santa Agnès
Pista poliesportiva exterior de Forada
Pista poliesportiva exterior de Can Bonet
Pista poliesportiva del carrer de l’Estrella (annex Cervantes)
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ANNEX II
Instal·lacions del Complex Esportiu Municipal Can Coix
Piscina municipal
Pavelló de Sa Pedrera
Gimnàs i sala d'activitats dirigides
Camp de futbol 7
Pistes de pàdel
Sala d'arts marcials
Sala de formació

ANNEX III
Instal·lacions esportives integrades en els col·legis públics d'educació infantil i primària
Pistes esportives exteriors del CEIP Cervantes
Pavelló del CEIP Cervantes
Pistes esportives exteriors del CEIP Can Coix
Pavelló del CEIP Can Coix
Pistes esportives exteriors del CEIP Guillem de Montgrí
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Pista esportiva exterior del CEIP Vara de Rey
Pavelló del CEIP Vara de Rey
Pista esportiva exterior del CEIP Sant Rafel
Pista esportiva exterior del CEIP Sant Mateu
Pista esportiva exterior del CEIP Buscastell
Pista esportiva exterior del CEIP Santa Agnès
Pista esportiva exterior del CEIP Sant Antoni

ANNEX IV
Instal·lacions esportives de titularitat municipal d'ús lliure
Skate Park de Can Coix
Canal de natació en aigües obertes Caló des Moro - Salt d'en Portes
Parc d'entrenament de cal·listènia outdoor
Rocòdrom de plaça d’en Coixet
Pistes de petanca de la plaça d’Espanya
Pistes de petanca de Ses Païsses
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Pista poliesportiva de Sa Punta des Molí
Pista poliesportiva de l'annex Cervantes
Pista poliesportiva exterior de Can Bonet
Circuit biosaludable de ses Païsses
Circuit biosaludable de Can Bonet
Circuit biosaludable de Sant Rafel
Circuit biosaludable de Santa Agnès
Circuit biosaludable del parc de Ses Variades».

Contra aquest acord, s'hi pot interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, amb seu a Palma, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sens perjudici que es pugui exercir qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

A Sant Antoni de Portmany, l'1 d'agost de 2017
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L'alcalde en funcions
Pablo Valdés Cardona
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