
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE TEIÀ

EDICTE sobre publicació de l'aprovació definitiva de l'Ordenança d'ús de la pista de l'AE Teià (exp.
2021/1101).

Edicte pel que es publica l'Aprovació DEFINITIVA de l'Ordenança Municipal de regulació de condicions d'Ús de la
Pista situada al passeig de la Riera, 85 de Teià. Expedient 2021/1101

El Ple de l'Ajuntament de Teià, en sessió extraordinària de 28 d'octubre de 2021, va aprovar INICIALMENT,
l'Ordenança municipal per regular les condicions d'ús de la pista situada al passeig de la Riera, 85, en els
termes següents:

“PRIMER.- Aprovar inicialment l'Ordenança municipal per regular les condicions d'ús de la pista situada al
passeig de la Riera, 85 de Teià.

SEGON.- Sotmetre a informació pública i audiència pública l'Ordenança, per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests
puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no
presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada la Ordenança
definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la
seu electrònica d'aquest Ajuntament.

TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest
assumpte.

QUART.- Trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies
des de l'Acord d'aprovació definitiva, còpia íntegra i fefaent del text de l'Ordenança o, si escau, la certificació
que acrediti l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d'aquests.”

TEXT ÍNTEGRE DE L'ORDENANÇA

ORDENANÇA D'ÚS DE PISTA DE L'AE TEIÀ, SITUADA AL PASSEIG DE LA RIERA, 85 DE TEIÀ

Capítol I. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1.

El present Reglament té per objecte la regulació de les condicions d'ús de la pista esportiva situada al passeig
de la Riera, 85, de Teià (en endavant, Pista de l'AE Teià).
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Article 2.

La Pista de l'AE Teià és una instal·lació esportiva de propietat de l'Agrupació Esportiva Teià i de gestió
municipal com a conseqüència de la cessió del dret d'ús de superfície a favor l'Ajuntament de Teià segons el
contracte de cessió de data 8 de febrer del 2018, acceptació per acord de Ple de 15 de març de 2018 i
escriptura pública autoritzada pel notari del Masnou Sr. Victor Esquirol Jimenez el 8 d'octubre del mateix any
(Protocol 1130/2018), inscrita al Registre de la Propietat 1 de Mataró al tom 3515, llibre 98, foli 146, finca 54
de Teià i Inscripció 58 (Referència Cadastral 3446002DF4934N0001ST) i contracte administratiu .

Article 3.

L'Ajuntament posa a disposició dels teianencs i teianenques i de la ciutadania en general, la Pista de l'AE Teià
per al seu gaudi i ús. La pista està destinada, principalment, als infants i adults perquè disposin d'un lloc cèntric
on poder practicar esport de lleure, especialment bàsquet i futbol sala. sense cap altra limitació que seguir els
tràmits per a la sol·licitud d'ús i el pagament del preu públic corresponent per utilitzar-la.

Article 4.

4.1. Aquest Reglament és d'obligat compliment per a tots els/les usuaris/àries de la Pista de l'AE Teià.

4.2. Són usuaris/àries de la Pista les entitats o els particulars que utilitzin aquestes instal·lacions per a la
pràctica esportiva i, excepcionalment, per a altres activitats socioculturals que puguin ser autoritzades per
aquest Ajuntament.

Capítol II. NORMES GENERALS

Article 5.

La Pista de l'AE Teià està oberta al públic i, per tant, en poden fer ús entitats esportives, centres docents i
altres col·lectius, com també teianencs i teianenques i qualsevol ciutadà a títol individual; també se'n pot
autoritzar l'ús, segons disponibilitat, per organitzar esdeveniments esportius, culturals, socials, etc., prèvia
sol·licitud per instància a l'Ajuntament de Teià, autorització i pagament del corresponent preu públic.

L'autorització per a l'ús de la pista caldrà sol·licitar-la mitjançant una instància adreçada a l'Ajuntament de
Teia i pagar-ne el corresponent preu públic vigent. L'ús de la Pista obliga al compliment de les normes d'ús.
Cal tornar-la en el mateix estat en què s'ha rebut.

Article 6.

6.1 Com a conseqüència de la cessió del dret de Superfície de la Pista que consta a l'assenyalat contracte de
data 8 de febrer de 2018, la pista de l'AE Teià és d'ús preferent i prioritari per a l'AE Teià durant el període de
competició esportiva de bàsquet.

Aquest ús preferent i prioritari de la pista s'haurà de prefixar cada any durant els mesos de juliol i agost per
una comissió mixta formada pel regidor d'Esports, el tècnic d'Esports i dos membres de l'AE Teià per tal de
acordar l'horari prioritari que l'AE Teià ocuparà la pista al llarg cada nova temporada esportiva.

6.2. L'AE Teià podrà utilitzar les instal·lacions fora del calendari autoritzat, sempre que ho necessiti i no estiguin
assignades a una altra activitat, prèvia la corresponent conformitat de l'Ajuntament de Teià.

6.3. No es donaran autoritzacions d'ús d'espais per un període superior a 1 temporada. Les entitats que
vulguin utilitzar algun espai de la Pista AE Teià per una temporada més hauran de renovar-ne l'autorització
amb una antelació mínima de 30 dies naturals abans que expiri el termini establert, la qual cosa no genera cap
dret adquirit en el temps.
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Article 7.

7.1. La Pista és d'ús gratuït per a les entitats socioculturals i socioeducatives de Teià, sempre que sigui per
organitzar activitats relacionades amb la seva activitat i sense ànim de lucre. En aquest cas, s'haurà de fer
reserva prèvia mitjançant una instància a l'Ajuntament i deixar les instal·lacions tal com s'han trobat. En el cas
que les entitats vulguin organitzar-hi alguna activitat que requereixi el pagament d'una entrada, caldrà llogar-
la d'acord amb els preus públics vigents.

7.2. En general, les sol·licituds d'ús s'han de adreçar a la Regidoria d'Esports, mitjançant instància, com indica
l'article 8 del present reglament, en què l'entitat i/o persona interessada sol·licitarà l'espai esportiu i la franja
horària, a més de fer-hi constar el tipus d'activitat i les dades dels practicants. Les consultes telefòniques o
personals no es consideraran, en cap cas, sol·licituds ni preferència d'ús.

7.3. La regidoria d'Esports comunicarà en un termini de 15 dies si requereix mes informació o documentació
per poder gestionar la sol·licitud i en 30 dies si n'accepta o no la sol·licitud d'ús.

Article 8.

Qui sol·liciti la Pista haurà de presentar la instància amb la corresponent memòria (tipus d'activitat, a qui va
dirigida, qui hi participarà, preu de l'entrada, si escau...), com a mínim 4 setmanes abans de la data prevista
per a la celebració de l'esdeveniment. Prèvia a l'autorització de la Regidoria d'Esports, amb potestat
discrecional i llibertat d'apreciació quant a la sol·licitud, se li pot demanar una pòlissa de responsabilitat civil de
la celebració de l'acte. Aquesta pòlissa tindrà un valor a concretar, depenent del volum de participants, classe
d'activitat, etc. Tanmateix. es pot demanar, conjuntament amb la pòlissa, un contracte de neteja de tota la
instal·lació amb una empresa del sector i/o una fiança no inferior a 300 €, així com la liquidació del preu públic
escaient. En cas contrari, no se'n tramitarà l'autorització definitiva.

Article 9.

Qualsevol modificació en l'horari o ús reservat s'haurà de notificar a la Regidoria d'Esports amb un mínim de 7
dies d'anticipació i, sota el criteri d'aquesta, en donarà o no el vistiplau.

Article 10.

El període d'ús d'instal·lacions per a les entitats anirà de l'1 de setembre al 30 de juny. En cap cas es
prorrogarà automàticament, a excepció de l'autorització per part de la Regidoria d'Esports.

Article 11.

Si reiteradament l'usuari col·lectiu no utilitza les hores reservades, això donarà peu a l'anul·lació, prèvia
comunicació, de la seva autorització per utilitzar l'espai que tingui reservat a la Pista.

Capítol III. UTILITZACIÓ DE LA PISTA

Article 12.

Si dos clubs esportius de competició o més sol·liciten utilitzar el mateix espai i idèntica franja horària, la
Regidoria d'Esports els advertirà de la coincidència i aquests hauran d'establir contactes entre si per tal de
resoldre-la. La Regidoria d'Esports haurà d'estar al corrent dels canvis acordats. Qualsevol problema ocasionat
per aquestes circumstàncies serà responsabilitat de les entitats sol·licitants. En cas de manca d'acord, la decisió
correspondrà a aquesta Regidoria, que prendrà en consideració els següents criteris i per aquest ordre:

- Tindran prioritat d'ús aquelles entitats registrades al registre municipal d'entitats. Dins d'aquest grup, les
entitats esportives tindran preferència sobre les restants, sempre que l'activitat sigui la mateixa per la qual
estan registrades.
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- Les entitats locals registrades tindran preferència sobre les no locals. Les entitats o organitzacions locals o no
locals sense afany de lucre tindran preferència sobre les entitats o organitzadors amb afany de lucre.

- Tindran prioritat les activitats dirigides al públic en general i obertes a la participació popular.

- En cas d'igualtat es decidirà per ordre de presentació.

És obligatori que:

- Els membres de les activitats, entitats, clubs i els seus monitors, en cas d'haver-n'hi, tinguin en vigència el
certificat negatiu d'antecedents penals per exercir tasques que impliquin poder treballar amb menors.

- Els membres de les activitats, entitats, clubs i els seus monitors, en cas d'haver-n'hi, tinguin en vigència els
títols corresponents que els autoritza a dirigir l'activitat en qüestió (carnets d'entrenador, de monitor, etc.).

- Les entitats que facin regularment ús de les instal·lacions estiguin degudament registrades i al corrent dels
supòsits previstos a la llei

Article 13.

Els grups escolars i altres grups que pertanyin a entitats esportives amb usuaris menors de 18 anys hauran
d'anar acompanyats dels responsables que la llei determina per a cada grup específic de menors, els quals
seran els encarregats de fer complir tot el que es refereix a la disciplina de l'usuari en aquesta normativa i es
faran responsables de qualsevol incidència ocasionada pel grup.

Article 14.

És responsabilitat dels que en gaudeixen (infants i pares i mares, adults, entitats i totes les persones usuàries
en general) vetllar per la correcta conservació de la instal·lació, per la qual cosa es publica aquest reglament.

Article 15.

Les persones, entitats o els grups seran responsables dels desperfectes que els assistents puguin causar a la
instal·lació pel fet de fer-ne mal ús. Cada persona o entitat usuària es farà càrrec de l'estat de l'equipament i
serà responsable dels desperfectes que s'hi ocasionin per haver-ne fet un mal ús. Sempre caldrà avisar de
qualsevol anomalia que es detecti prèviament a l'ús o després de l'ús.

Article 16.

L'Ajuntament no es fa responsable dels objectes personals perduts o deixats a la Pista.

Article 17.

Queda prohibit a la Pista:

- Fumar i menjar (incloses pipes, cacauets, llaminadures, etc.) en tot el recinte.

- Consumir i vendre begudes alcohòliques. Tan sols les necessàries (aigües o begudes isotòniques) per als
jugadors i jugadores.

- Tampoc no es poden utilitzar gots o envasos de vidre en tot el recinte.

- Posar música i fer cap tipus de soroll fora del normal en l'ús de la instal·lació, excepte que l'Ajuntament ho
autoritzi per a una activitat determinada.

- L'entrada de cap tipus de transport (bicicletes, patinets, monopatins o qualsevol altre vehicle similar o
assimilat).

- L'entrada d'animals, excepte gossos pigall.

Llevat d'activitats extraordinàries i amb autorització expressa de l'Ajuntament.
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Article 18.

Els vestidors i/o els lavabos només es poden obrir en casos d'utilització de la Pista per a alguna activitat de
grup. Els vestidors podran ser d'ús comú o d'un sol grup.

Capítol III. CALENDARI I HORARI (PLA D'USOS)

Article 19.

El calendari normal d'activitats de la Pista AE Teià funcionarà per temporades escolars i/o de competició.

Article 20.

20.1. Els horaris de les activitats que s'ofereixen a la Pista AE Teià es fixen, per a cada temporada, per
l'Ajuntament, a partir de les propostes presentades, i es reflecteixen en el denominat Pla d'Usos.

20.2. El Pla d'Usos pot ser modificat havent començat la temporada corresponent, seguint els mateixos tràmits
que per a la seva elaboració, quan concorrin circumstàncies que ho facin aconsellable i que redundin en
benefici de les persones usuàries.

Article 21.

Els horaris d'obertura al públic en general és en funció del calendari de curs escolar:

Hivern: de dilluns a divendres, de 10 a 19.30 hores. Dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 19.30 h.

Vacances escolars d'estiu: de dilluns a divendres, de 10 a 21 h; dissabtes, d'11 a 21 h, i diumenges i festius,
d'11 a 20 hores (excepte el 25 de desembre, 1 i 6 de gener).

Els dies 24 i 31 desembre i el 23 juny es tancarà a les 17 hores.

En cap cas s'obriran els llums de la Pista en l'horari d'obertura al públic en general.

Els horaris per activitats especials (lloguer, reserves, etc.) serà:

Hivern: de dilluns a divendres, de 10 a 21.30 hores; dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 19.30 hores.

Estiu: de dilluns a dijous, de 10 a 22.30 h; divendres i dissabtes, d'11 a 22.30 h, i diumenges i festius, d'11 a
20 hores.

Els horaris es poden modificar per motius excepcionals prèvia sol·licitud a través d'instància i amb autorització
de la Regidoria d'Esports.

Article 22.

El personal responsable de la instal·lació podrà tancar-la per raons de seguretat o climatològiques i quan es
produeixin circumstàncies que puguin ocasionar danys físics a persones i/o desperfectes a les instal·lacions, o
qualsevol causa sobrevinguda que en faci aconsellable el tancament.

Article 23.

La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Teià es reserva el dret a deixar sense efecte l'autorització d'ús d'una
franja horària o més, en casos especials en què s'ha d'atendre una petició extraordinària o quan es tracta
d'actes organitzats per aquest Ajuntament. En tot cas, es comunicarà als afectats amb un mínim de 30 dies
d'anticipació, en el cas de no ser causa sobrevinguda i, sempre que sigui possible, se'n traslladarà l'autorització
d'ús a un altre dia o una altra franja horària.
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Capítol IV. PUBLICITAT I IMATGE

Article 24.

No està permesa l'exposició d'elements de publicitat estàtica o no, tant a l'interior o exterior de la Pista per
part de les persones o entitats usuàries, tret dels espais degudament identificats i senyalitzats per a aquesta
finalitat i en les condicions fixades per aquest reglament. Fora d'aquests supòsits s'hi podrà posar publicitat
quan sigui autoritzada prèviament per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament.

Article 25.

L'Ajuntament identificarà els espais aptes per a l'exhibició d'anuncis i publicitat fixa i establirà les el preu públic
a pagar pels exhibidors.

Capítol V. RÈGIM SANCIONADOR

Article 26.

26.1. Qualsevol inobservança de les disposicions contingudes en aquest Reglament constitueixen infraccions
administratives.

26.2. Les infraccions administratives tipificades en el present Reglament es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.

26.3. Tenen caràcter d'infracció lleu les següents accions i omissions:

a) No presentar-ne l'autorització d'ús havent estat requerida.

b) No deixar la Pista en les correctes condicions en les quals s'ha trobat.

c) Practicar una activitat diferent de la sol·licitada o compartint espais per a altres activitats sense el
consentiment i l'aprovació prèvia i per escrit de la Regidoria d'Esports.

d) Practicar una activitat fora de la franja horària autoritzada.

e) En general, no complir el que consta a la instància de sol·licitud de la Pista.

f) Qualsevol altra infracció de les disposicions contingudes en aquest Reglament no qualificades expressament
com a infracció greu.

g) No assistència sense justificar a la instal·lació dins una franja horària en què s'hagi reservat per a la
utilització.

26.4. Tenen caràcter d'infracció greu les següents accions i omissions:

a) Exposar elements de publicitat estàtica, permanent o no, a l'interior o exterior de la Pista sense prèvia
autorització per escrit de la Regidoria d'Esports.

b) No comunicar a l'encarregat de la instal·lació assignat, la causació d'algun desperfecte material.

c) No tenir en vigència el certificat negatiu d'antecedents penals per exercir tasques que impliquin poder
treballar amb menors.

d) No disposar dels títols obligatoris per poder desenvolupar l'activitat amb menors.

e) Fumar o beure alcohol en qualsevol espai de les instal·lacions.

26.4. Tenen caràcter d'infracció molt greu les següents accions i omissions:
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a) Proferir insults o amenaces a la resta d'usuaris/àries o personal que presta servei en les instal·lacions.

b) Realitzar activitats o utilitzar la instal·lació per a activitats col·lectives sense autorització prèvia i per escrit.

c) Utilitzar les instal·lacions esportives per a finalitats distintes a les esportives, sense l'autorització
corresponent.

d) Dur a terme activitats prohibides en el reglament quan aquestes siguin susceptibles de generar un
rendiment econòmic.

e) Les infraccions tipificades com a greus quan causin danys greus a les instal·lacions, perjudicis greus a altres
usuaris/àries o pertorbin greument la marxa dels serveis.

f) La reincidència en faltes greus és considerarà falta molt greu.

Article 27. Sancions i graduació.

27.1. La comissió de les infraccions tipificades en l'article anterior seran sancionades de la següent forma:

a) Amb multa:

- Infraccions lleus: de 30 € a 150 €.

- Infraccions greus: de 151 € a 600 €.

- Infraccions molt greus: de 601 a 6.000 €.

b) Amb l'anul·lació de l'autorització concedida: la reiteració en la comissió de la mateixa infracció lleu per dues
vegades en una temporada, o de dues infraccions greus, encara que no es tracti de la mateixa infracció,
comportarà de forma automàtica l'anul·lació de l'autorització d'ús. En cas d'anul·lació d'autorització per
reincidència en els termes assenyalats a l'apartat b) del present article, el responsable no podrà tramitar nova
autorització d'ús fins a l'inici de la següent temporada.

c) Abandonament de la instal·lació: qualsevol usuari/ària o espectador/a que manifesti un comportament
contrari a aquesta normativa, o que no respecti les persones o coses que es troben en aquell moment a la
Pista, serà convidat/da a abandonar la instal·lació.

27.2. La imposició de la multa es farà d'acord amb els criteris d'atenuació i agreujament següents:

a) Transcendència social.

b) Comportament abusiu de la persona infractora.

c) Quantia global de l'operació que ha estat objecte de la infracció.

d) Quantia de possible benefici il·lícit.

Article 28. Competència i procediment.

28.1. És competència de l'Alcaldia adoptar les resolucions d'imposició de sancions.

28.2. El procediment per a la imposició de les sancions és el que es recull en la normativa vigent del
procediment administratiu.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament entrarà en vigor un cop hagi estat publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils a què es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/195, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o
modificació.

Contra aquesta aprovació, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
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administratiu davant de la sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seva publicació.”

Atès que, realitzat el tràmit d'informació pública no s'han presentat reclamacions, ni al·legacions, l'acord
d'aprovació inicial passa a definitiu.

Es publica el text íntegre de l'Ordenança aprovada, el qual entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies
hàbils a comptar a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb el que disposa
l'article 70.2 en relació amb l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.

Teià, 12 de gener de 2022

Andreu Bosch i Rodoreda

Alcalde

(22.012.048)
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