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Preàmbul.  
 

L’Ajuntament de Berga és titular de diversos equipaments esportius que conformen el conjunt 

d’instal·lacions esportives municipals susceptibles a múltiples i diverses usos, que son requerits per entitats 

i particulars per a la realització de diverses activitats, principalment esportives. 

 

El volum d’activitats esportives organitzades per entitats i persones alienes a l’organització municipal ha 

tingut un notable creixement els darrers anys fent necessària una regulació, com a garantia de seguretat 

jurídica, de la seva cessió, per tal d’assegurar la seva utilització de forma correcta, eficient i equitativa. 

 

Creiem que és necessari definir quines són les directrius, criteris i normes que han de regir el dia a dia dels 

usuàries i usuàries que fan ús de les instal·lacions per obtenir un bon funcionament. Mitjançant aquest 

reglament es vol resoldre les possibles situacions que es deriven dels diferents conflictes que puguin sorgir 

millorant la convivència entre tots els usuaris i usuàries. 

 

Advocant sempre a l’aplicació dels principis de transparència i eficàcia en el procés de cessió dels diferents 

equipaments esportius, qualsevols ciutadà/na, entitat, col·lectiu o grup que vulgui fer ús d’algun d’aquests 

equipament que conformen el conjunt d’instal·lacions esportives municipals haurà de complir de manera 

obligatòria, tot allò que s’estableix en aquest document. 

 

Aquest reglament estarà a disposició de qualsevol que ho desitgi al mateix complex esportiu i a la pàgina 

web de l’Ajuntament de Berga. En el seu procés d’elaboració i durant el procediment d’aprovació s’han 

tingut en compte els requisits de publicitat, transparència i participació ciutadana. 

 

En aquest document es contempla  l’adaptació a la legislació vigent (Decret95/2005, de 31 de maig), pel 

qual s’aprova el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, art. 13.1, el qual 

determina que els equipaments que donin serveis esportius han de disposar d’un reglament d’utilització que 

ha d’estar a l’abast de tots els usuaris i usuàries de la instal·lació. 

 

Títol I. Objecte, concepte i àmbit d’aplicació 
 

Article 1.  Objecte del Reglament 

El present Reglament té per objecte la regulació de l’ús i funcionament de les  instal·lacions esportives 

municipals (IEM) de Berga gestionades de forma directa per l’Ajuntament de Berga. Queden excloses de 

l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament les IEM o CEM gestionades de forma indirecte. 

Article 2.  Concepte instal·lacions esportives i àmbit d’aplicació 

1. Són instal·lacions esportives municipals totes les construccions, edificis, terrenys, camps i recintes 

dedicats a la pràctica de l’activitat física  i l’esport, tant si tenen un caire competitiu com no.  

2. La pràctica esportiva en cada una de les instal·lacions serà aquella a què estigui específicament 

destinada. Tanmateix, també podran practicar-se’n d’altres o altres activitats no esportives, sempre que 

tècnicament sigui possible i segons les seves particularitats, per via autorització municipal que 

s’atorgarà discrecionalment. 

3. Les instal·lacions esportives municipals són béns de domini públic, afectes al servei públic de l’esport.  

4. Serà d’àmbit d’aplicació d’aquest reglament, en totes les instal·lacions de titularitat municipal de 
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gestió directa i per a futures instal·lacions esportives de titularitat municipal que puguin crear-se i/o 

instal·lacions esportives amb gestió esportiva municipal. 
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Títol II. Normes generals sobre les instal·lacions esportives municipals 
 

Article 3.  Instal·lacions esportives municipals. 

Les instal·lacions esportives municipals són les que es detallen a continuació: 

 

Instal·lació Adreça Tipus de gestió 

1. Camp de futbol municipal C/ Pla de l’Alemany S/N Directa 

1. Pavelló nou municipal C/ Guillem de Berguedà zona esportiva  Directa 

2. Pavelló vell Municipal C/ Guillem de Berguedà zona esportiva  Directa 

4. Piscines municipals d’estiu C/ Guillem de Berguedà zona esportiva Directa 

5. Pistes municipals de tennis i pàdel C/ Guillem de Berguedà zona esportiva Directa 

6. Pistes municipals de frontó C/ Guillem de Berguedà zona esportiva Directa 

7. Pistes municipals de vòlei platja C/ Guillem de Berguedà zona esportiva Directa 

8. Pista municipal de skate Parc del Lledó  Directa 

9. CEM El Tossalet C/ Guillem de Berguedà zona esportiva Indirecta 

 

Article 4.  Normes generals 

1. Les normes que es detallen en aquest reglament, ja siguin les generals com les d´ús de cada equipament 

seran d’obligatori compliment per a totes les persones usuàries, entitats esportives i/ organitzacions. 

2. Les instal·lacions esportives, sigui quina sigui la seva gestió, són d’accés lliure per als ciutadans en 

general, sense cap altra limitació que seguir els tràmits per a la sol·licitud d’ús i el pagament del preu 

públic o taxa corresponent per utilitzar-les, principalment per a la pràctica esportiva i la de  la mateixa 

naturalesa de la instal·lació i tot allò que estigui previst en les mateixes taxes i preus públic que ho 

regulen. 

3. L’accés del públic per presenciar les activitats esportives que se celebrin a les instal·lacions esportives 

municipals, serà  gratuït a excepció d’aquelles activitats o competicions en què l’organitzador 

estableixi un pagament. 

4. L’accés a les instal·lacions serà sempre pels punts d’entrada  degudament senyalitzats a cada 

instal·lació, i sempre seguint les indicacions del conserge, organitzadors o personal autoritzat. No és 

permetrà l’accés si una   persona està sancionada a tal efecte, es reserva als organitzadors el dret 

d’admissió. 

5. No està permesa l’entrada d’animals a les instal·lacions esportives municipals, a excepció dels gossos 

pigall acompanyant del seu responsable, donant compliment en tot moment a la normativa vigents. 

6. Les instal·lacions esportives municipals tenen com a objectiu principal la pràctica esportiva dels 

següents esports: 

 

• Iniciació esportiva 

• Educació física escolar 

• Esport federat / de competició 

• Activitats esportives de lleure 

• Esport de salut: gent gran, adults, tallers esportius.... 

• Actes esportius o recreatius 

• Altres actes festius puntuals 
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7. L’Ajuntament de Berga compta amb una assegurança de responsabilitat civil pels danys que es puguin 

produir derivats de l’ús de les instal·lacions esportives municipals i per les activitats organitzades per 

ell mateix. En cas que la instal·lació segui utilitzada per tercers, en qualsevol tipus d’activitat, s’exigirà 

a l’organitzador una assegurança que cobreixi els danys a tercers. 

Seran els usuaris i usuàries qui respondran del risc d’accident així com dels accidents produïts per un 

mal ús de les instal·lacions i del seu material. 

8. L’Ajuntament podrà tancar o limitar l’ús de les instal·lacions esportives municipals per raons d’interès 

públic o quines consideri. 

9. L’Ajuntament podrà de manera puntual i previ avís als usuaris i/o usuàries, ja siguin entitats o persones 

físiques variar o variar o ocupar algun horari específic per causes o necessitats dels serveis municipals, 

sense que els usuaris i/o usuàries o entitats s’hi puguin oposar. 

10. És respectaran els horaris establerts a principi de temporada. 

Article 5. Usuaris i usuàries 

1. Seran considerats usuaris i/o usuàries de les instal·lacions esportives municipals totes aquelles 

persones o organitzacions que pertanyin a una o diverses de les categories que es detallen a 

continuació: 

 Clubs o entitats esportives.  

 Centres escolars. 

 Persones usuàries dels diferents programes esportius o activitats esportives organitzades per       

l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Berga. 

 Grups o col·lectius, amb finalitats esportives o no. 

 Persones usuàries individuals. 

 L’Ajuntament mateix. 

Article 6.  Drets dels usuaris i usuàries 

1. Les persones usuàries tenen dret a utilitzar les instal·lacions esportives municipals, sempre que aboni 

prèviament la taxa i/o preu públic corresponent a cada instal·lació. 

2. A rebre les instal·lacions en bon estat. 

3. Ser tractats amb educació i respecte per personal municipal de les instal·lacions esportives, i que podrà 

sol·licitar en qualsevol moment la seva identificació i/o autorització d’ús. 

4. Presentar mitjançant instància genèrica  reclamacions i suggeriments. 

Article 7.  Obligacions dels usuaris i usuàries 

1. Tots les persones usuàries de les instal·lacions esportives municipals de Berga queden sotmesos a 

aquest Reglament d’us, així com les lleis que afectin la pràctica de l’activitat que s’hi porti a terme i 

les condicions establertes a l’autorització. 

2. Fer ús de les instal·lacions esportives d’acord a les normes generals i específiques establertes en aquest 

Reglament i , si s’escau atendre a les instruccions que dictamini el personal municipal encarregat de 

cada instal·lació i a les condicions que es puguin establir a les autoritzacions. 

3. Tenir cura de deixar les instal·lacions en el mateix estat en què s’han entregat. Tots aquells desperfectes 

que resultin d’un mal ús, seran repercutits a les persones usuàries, sigui quina sigui la seva condició 
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jurídica, persona física, entitat esportiva o col·lectiu. 

4. Cap persona usuària no podrà fer ús de les instal·lacions esportives municipals sense autorització 

prèvia. 

5. Totes les persones usuàries de les instal·lacions esportives es faran responsables en tot moment dels 

seus objectes personals, en cap cas ni l’Ajuntament ni el personal municipal responsable de les 

instal·lacions se’n farà responsable en cas de pèrdua o robatori. 

6. A tenir el degut respecte als altres usuaris i usuàries, al personal municipal responsable de les 

instal·lacions esportives i evitar en qualsevol dels casos un comportament vexatori per raons de gènere, 

orientació sexual o raça. 

7. L’accés al terreny de joc, vestidors i dependències annexes a les instal·lacions esportives municipals 

està restringit únicament i exclusivament als esportistes, equip tècnic, delegats del camp, àrbitres, 

assistents i persones usuàries prèviament autoritzades per l’Àrea d’esports de l’Ajuntament de Berga. 

L’accés als vestidors es farà d’acord amb el que s’indiqui en cada cas. 

8. L’accés a la zona de pistes, terreny de joca o vestidors dels menors de 16 anys sense l’acompanyament 

d’un adult, ja sigui el responsables de l’equip/organització o club 

9. Abonar l’import establert per a la utilització de les instal·lacions esportives i/o pels serveis 

corresponents, en el termes establerts al present Reglament i Ordenances Fiscals. 

10. Respectar l’horari d’obertura i tancament de les instal·lacions esportives municipals. 

11. Fer un ús responsable del consum d’aigua a les dutxes i rentamans. 

12. Fer un correcte ús dels elements esportius i del mobiliari de les instal·lacions esportives municipals. 

13. Comunicar al personal municipal responsable de cada instal·lació esportiva municipal qualsevol 

incidència, ja siguin desperfectes, accidents, etc... 

14. En cas que qualsevol persona usuària o espectador manifesti un comportament o acció contraria a les 

normes generals i/o específiques establertes en aquest Reglament, o si s’escau no atenguin a les 

indicacions del personal municipal responsable de cada instal·lació podrà ser expulsat en aquell mateix 

moment, sens perjudici de les sancions que podrien imposar-se. 

Article 8.  Prohibicions 

Per a la bona ordenació i convivència en l’ús de les instal·lacions esportives municipals e Berga, i sens 

perjudici de les normes generals i específiques establertes per a cada equipament esportiu, en caràcter 

general no està permès: 

 

1. Fumar en totes les instal·lacions esportives i equipaments annexes existents o que hi puguin existir en 

un futur. 

2. Accedir a les instal·lacions esportives municipals amb vasos o envasos de vidre. 

3. El consum de begudes alcohòliques en menors d’edat. 

4. L’accés d’animals, a excepció dels gossos pigall. 

5. L’entrada a les instal·lacions esportives municipals amb patins, monopatins, bicicletes o qualsevol 

altre vehicle motoritzat, llevat d’autorització expressa o destinats a tal finalitat. 

6. Jugar i/o realitzar escalfaments amb pilota i altres objectes als vestidors, passadissos d’accés a 

vestidors i pistes, grades. 
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7. Consum d’aliments que deixen restes de deixalles, tals com pipes, festucs, etc... 

8. Malmetre, realitzar pintades o embrutar de forma descontrolada les instal·lacions esportives 

municipals. 

9. Accedir a les instal·lacions esportives municipals fora de l’horari d’obertura, a excepció d’autorització 

expressa. 

10. Instal·lar i/o col·locar  qualsevol element aliè a ja existent en cada una de les instal·lacions esportives 

municipals. Modificar els elements i equipaments esportius instal·lats en cada una de les instal·lacions 

esportives municipals sense autorització expressa del departament que li correspongui de l’Ajuntament 

de Berga. 

11. Fer ús lucratiu de les instal·lacions esportives municipals, llevat d’autorització expressa  departament 

que li correspongui de l’Ajuntament de Berga. 

12. Fer servir expressions vexatòries per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o de 

l’expressió de gènere o raça. 

13. Així mateix queda prohibida la utilització de les instal·lacions esportives municipals per impartir 

classes o qualsevol altre activitat, amb la finalitat d’obtenir un benefici particular i/o altres activitats 

col·lectives organitzades, sense la prèvia autorització de l'Ajuntament. 

14. Portar a terme actes que comportin aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit de persones 

per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere o raça. 

15. L’assetjament o el comportament agressiu cap a persones o llurs famílies per causa de l’orientació 

sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere o raça. 

16. Convocar o organitzar espectacles o activitats recreatives que tinguin com a objecte la incitació a l’odi, 

la violència o la discriminació de les persones LGBTI(lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals) o persones d’altres races.. 

17. Limitar l’accés a serveis per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere o 

raça de les persones. 

Qualsevol acte dels anomenats anteriorment facultarà a l’Ajuntament a expulsar al responsable 

immediatament de la instal·lació. 

Article 9. Autorització i sol·licitud d’ocupació i/o ús de les instal·lacions esportives 

municipals 

1. Les sol·licituds per l’ocupació i/o ús de les instal·lacions esportives municipals es realitzarà mitjançant 

instància genèrica al registre d’entrada. 

2. Les autoritzacions s’atorgaran de conformitat amb els criteris establerts per l'Ajuntament i s’extingiran 

al complir-se el termini establert. L’incompliment d’alguna de les obligacions facultarà a l’Ajuntament 

a revocar l’autorització atorgada. 

3. Les sol·licituds de les entitats esportives per a l’ús continuat de les instal·lacions esportives municipals, 

s’entraran per instància genèrica electrònica dos mesos abans de l’inici de la temporada esportiva. 

Caldrà adjuntar a la instància la següent documentació: 

a. Calendari d’entrenaments setmanals 

b. Calendari de Competicions de la temporada entrant 

c. Previsió d’esdeveniments excepcionals fora del calendari de competicions  
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d. Còpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil i el rebut de pagament al dia. 

e. Declaració de responsabilitat de l’assegurança esportiva de tots els esportistes i tècnics de 

l’entitat. 

4. L’Àrea d’Esport, tenint en compte totes les sol·licituds d’entitats esportives entrades a termini, 

elaborarà el corresponent calendari de la temporada per a l’ús de les instal·lacions sol·licitades. Les 

sol·licituds que entrin fora de termini seran ateses segons les disponibilitats d’horaris i espais restants. 

5. L’Alcaldia podrà revocar l’autorització d’ús continuat d’una instal·lació esportiva municipal 

sol·licitada quan es detecti la falta d’assistència durant la franja horària establerta a l’inici de 

temporada. És considerarà la falta d’assistència quan no hi hagi la presència del tècnic o tècnica 

responsable del grup d’entrenament o quan l’assistència dels membres de l’equip sigui de menys del 

25%. 

6. L’Alcaldia a proposta de la Regidoria d’Esports tindrà la facultat de revocar les autoritzacions si les 

circumstàncies ho aconsellen, es notificarà a l’usuari o usuària. En aquest cas l’usuari i/o usuària no 

tindrà dret a cap indemnització.  

7. Les entitats que vulguin fer ús de les instal·lacions esportives per a dur a terme esdeveniments 

excepcionals fora del seu calendari oficial de competicions, actes amb caràcter festiu i/o altres 

activitats que no siguin pròpies de la seva activitat esportiva regular hauran de presentar la sol·licitud 

telemàtica per ocupació i/o ús de la instal·lació esportiva a través del formulari específic, i adjuntar 

tota la documentació pertinent que es requereix. 

8. En cas que l’usuari i/o usuària, ja sigui una entitat esportiva municipal, persona física o empresa tingui 

previst no fer ús de la instal·lació sol·licitada haurà de comunicar per escrit mitjançat correu electrònic 

o instància genèrica la baixa amb un mínim d’antelació de tres dies hàbils. 

Article 10.  Aplicació dels ingressos, taxes i preus públics 

1. Els ingressos municipals per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals són 

determinades per les ordenances corresponents aprovades cada any pel Ple de l’Ajuntament de Berga. 

2. El pagament dels ingressos municipals és obligatòria per a tots els usuaris i/o usuàries, sigui quina 

sigui la seva condició, sens perjudici de les exempcions i/o bonificacions previstes en la mateixa 

ordenança. 

3. L’ingrés de la taxa i/o preu públic s’haurà de fer efectiu abans de la utilització de la instal·lació 

sol·licitada. 

Article 11.  Seguiment i control del reglament 

1. El seguiment i control d’aquest Reglament és durà a terme de la següent manera: 

a. Serà el conserge de cada instal·lació el responsable de vigilar i vetllar per a l’estricte 

compliment de la normativa que dictamina aquest Reglament. Notificarà al responsable de les 

instal·lacions esportives de les situacions que consideri. 

b. El cap de l’Àrea d’Esports municipal proposarà l’actuació a fer davant de cada situació. 

c. Serà el Cap de l’Àrea d’Esport  qui ho posarà en coneixement al Regidor o Regidora d’Esports 

i aquest proposarà a l’Alcalde les mesures a aplicar. 
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Títol III. Normes particulars d´ús  de cada equipament esportiu 

Article 12.  Camp de Futbol Municipal 

1. No es poden utilitzar materials que puguin malmetre, deteriorar o embrutar la pista de joc 

2. La utilització d’aquests espais s’efectuarà sota responsabilitat de la persona que en fa ús. 

3. Esta prohibit penjar-se de les xarxes de protecció que delimiten el terreny de joc i la zona  de seguretat 

així com porteries i baranes. 

4. Només podran entrar als espais esportius els jugadors, staff tècnic, personal sanitari i personal de 

manteniment. 

Article 13.  Pavellons d’Esport Municipals. Nou i Vell 

1. No es poden utilitzar materials que puguin malmetre, deteriorar o embrutar la pista de joc.        No es 

contempla en aquest punt el material específic d’alguns esports com l’handbol on utilitzen un tipus de 

cola per portar a terme la seva activitat. 

2. No es pot accedir a la instal·lació (pista, camp, etc...), fins que l’activitat precedent hagi acabat, excepte 

en els casos suficientment motivats. 

3. No es pot consumir cap tipus de menjar a la pista i vestidors, llevat d’autorització expressa. 

4. Es obligat l’ús del calçat esportiu adient a les pistes i camps de joc. 

5. Els clubs seran els encarregats de preparar les porteries, xarxes de vòlei, baixar i pujar cortines i baixar 

i pujar cistelles, prèvia formació de l’ús de les mateixes per part del personal de manteniment i/o 

conserges de la instal·lació. En quan a les cistelles de bàsquet  mòbils serà el personal de manteniment 

i /o conserges dels pavellons qui mouran i prepararan aquestes. 

Article 14.  Piscines municipals d’estiu 

1. L’accés a la piscina municipal requerirà sempre de la compra de la entrada per a totes les                                         persones que 

vulguin accedir. 

2. Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult major d’edat, qui haurà d’estar present 

durant el temps que el menor romangui dins de la instal·lació. (Decret 95/2000 del Departament de 

Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya). 

3. L’obertura i tancament de la piscina municipal d’estiu serà entre juny i setembre de cada any, els dies 

exactes és decidiran el mateix any i és farà públic a través dels canals d’informació de l’Ajuntament 

de Berga. 

4. No es podrà menjar ni beure a la zona de solàrium ni a la zona de platja de les piscines, si es podrà 

menjar i beure a les zones habilitades. 

5. Els usuaris i/o usuàries només podran accedir als espais que els estiguin destinats, utilitzant els 

accessos específics. 

6. No es podrà arrencar, trepitjar o fer malbé les plantes i les flors dels jardins de l’entorn. 

7. Serà obligatori passar per les dutxes (sense sabó) abans d’utilitzar la piscina. 

8. Per raons de seguretat, esta prohibit jugar i córrer pel voltant de les piscines. 
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9. No es permès banyar-se amb matalassos inflables i salvavides de cèrcol. 

10. No es podran utilitzar ulleres per l’aigua que siguin de vidre. 

11. Per la seguretat dels banyistes, està prohibit llançar-se de cap a l’aigua en zones de profunditat 

inferior a 1,30m. 

12. Fora dels cursos específics, no es podrà utilitzar ni aletes, ni manyoples, ni altres aparells de 

submarinisme i/o similars. 

13. A la zona de bany només és permès entrar-hi amb vestit de bany (banyador,biquini, burquini, 

samarretes especialment indicades pel bany). Tot aquell usuari i/o usuària que no respecti aquesta 

norma i entri al vas d’aigua  amb roba no específica de bany, se l’advertirà que ha de sortir de l’aigua 

i abandonar la instal·lació, si s’escau. 

14. No es podrà entrar a la zona de bany amb calçat de carrer. 

15. Únicament es podran utilitzar equips de música amb auriculars individuals. 

16. El personal que vetlla pel bon funcionament de la instal·lació podrà expulsar a qualsevol usuari i/o 

usuària que atempti contra la convivència cívica, i així ho cregui pertinent. L’expulsió de la instal·lació 

no dóna dret al retorn de les taxes abonades. 

17. L’Ajuntament es reserva el dret de no permetre l’entrada als usuaris i/o usuàries que no respectin i 

acompleixin les normes que dictamina aquest Reglament. 

18. Als efectes de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia 

dels Drets Digitals, no està permesa la captació ni gravació d’imatges (fotografies, pel·lícules...) de 

qualsevol tipus en tots els punts de les instal·lacions excepte autorització expressa. 

Article 15.  Pistes municipals de tennis i pàdel 

1. No es poden utilitzar materials que puguin malmetre, deteriorar o embrutar la pista de joc. 

2. No es pot accedir a la instal·lació fins que l’activitat precedent hagi acabat, excepte en els casos 

suficientment motivats. 

3. Es obligat l’ús del calçat esportiu adient a les pistes i camps de joc. 

4. Els usuaris i/o usuàries, ja siguin persones individuals, col·lectius o entitats no inscrites al Registre 

Municipal d’Associacions i entitats de l’Ajuntament de Berga que vulgui fer ús d ela instal·lació haurà 

de fer la reserva de les  pistes telemàticament i el pagament es podrà realitzar de forma online, a través 

de l’aplicació informàtica corresponent. En defecte d’aplicació informàtica, les reserves es faran 

presencialment a les pistes esportives. 

Article 16.  Pistes municipals de frontó 

1. No es poden utilitzar materials que puguin malmetre, deteriorar o embrutar la pista de joc. 

2. No es pot accedir a la instal·lació fins que l’activitat precedent hagi acabat, excepte en els casos 

suficientment motivats. 

3. Es obligat l’ús del calçat esportiu adient a les pistes i camps de joc. 

4. Els usuaris i/o usuàries, ja siguin persones individuals, col·lectius o entitats no inscrites al Registre 

Municipal d’ Associacions i entitats de l’Ajuntament de Berga que vulgui fer ús d ela instal·lació haurà 

de fer la reserva de les  pistes telemàticament i el pagament es podrà realitzar de forma online, a través 
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de l’aplicació informàtica corresponent. En defecte d’aplicació informàtica, les reserves es faran 

presencialment a les pistes esportives. 

Article 17.  Pistes municipals de vòlei platja 

1. No es poden utilitzar materials que puguin malmetre, deteriorar o embrutar la pista de joc. 

2. No es pot accedir a la instal·lació fins que l’activitat precedent hagi acabat, excepte en els casos 

suficientment motivats. 

3. És recomana dur a terme l’activitat esportiva dins d’aquesta instal·lació descalç. 

4. Els usuaris i/o usuàries, ja siguin persones individuals, col·lectius o entitats no inscrites al Registre 

Municipal d’ Associacions i entitats de l’Ajuntament de Berga que vulgui fer ús d ela instal·lació haurà 

de fer la reserva de les  pistes telemàticament i el pagament es podrà realitzar de forma online, a través 

de l’aplicació informàtica corresponent. En defecte d’aplicació informàtica, les reserves es faran 

presencialment a les pistes esportives. 

Article 19.  Pistes municipals d’skate 

1. És podrà accedir a la instal·lació amb els següents elements esportius: 

• Skateboard 

• Patins en línia 

• Scooteer 

• Bmx 

2. Es obligatori l’ús del casc i es recomana la utilització de proteccions adequades per realitzar l’activitat. 

3. No es poden utilitzar materials que puguin malmetre, deteriorar o embrutar la pista de joc. 

4. L’edat recomanada d’utilització és a partir de 10 anys. Els menors de 10 anys han d’estar sota la 

supervisió dels pares, mares i/o tutors o tutores legals. No és un espai de lleure infantil. 

5. Les persones usuàries hauran de respectar el torn d’entrada a la “bowl”. 

6. Les persones que no estigueu fent ús de la pista haureu de mantenir-vos al marge per no obstaculitzar 

les persones que estan practicant. 

7. No està permesa la utilització d’estrep metàl·lics. 

8. No està permès posar cera als mòduls i al “cooping”. 

9. L’Ajuntament es reserva el dret de limitar l’accés a les instal·lacions a aquelles persones o grups que 

de forma reiterada demostrin manca de respecte cap als usuaris i les usuàries o les normes descrites 

en aquest reglament. 

 

Títol IV. Règim sancionador 

Article 19.  Responsabilitat administrativa 

1. Seran responsables de les infraccions establertes al present Reglament totes les persones físiques o 

jurídiques que realitzin qualsevol de les accions i/o omissions constitutives de les mateixes.  
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2. Quan els usuaris de les instal·lacions siguin associacions esportives, centres docents i d’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 preveu la normativa d’aplicació, sense perjudici dels efectes que dites infraccions 

poguessin suposar per a futures autoritzacions.  

Article 20.  Procediment sancionador 

L’òrgan competent per a la incoació i resolució dels expedients sancionadors per a les infraccions previstes 

a quest Reglament, serà l’Alcalde/sa de l’Ajuntament Berga, o Regidor en qui delegui  

 

El procediment sancionador s’ajustarà a les regles i als principis generals establerts a la Llei 39/2015, d’1 

d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a la Llei 40/2015, d’1 

d'octubre, de règim jurídic del sector públic i, supletòriament, al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 

el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya 

Article 21.  Infraccions 

1. Seran infraccions molt greus: 

 Causar danys i/o atemptar greument contra els béns materials de les instal·lacions esportives. 

 Fer ús de les instal·lacions esportives per activitats alienes a les establertes. 

 Les infraccions que puguin donar lloc a perjudicis en matèria de salut i seguretat dels  

usuaris de les instal·lacions. 

 L’alteració reiterada de l’ordre a l’interior de les instal·lacions esportives municipals. 

 Falta de respecte verbal o físic al personal responsable de la instal·lació o a qualsevol usuari de la 

mateixa.  

 La reincidència en la comissió de faltes greus. 

2. Seran infraccions greus: 

 No respectar els horaris establerts. 

 Fer mal ús dels vestidors i l’entrada a vestidors no assignats sense permís del responsable. 

municipal de l’equipament. 

 Alterar el funcionament intern i l’ordre a l’interior de les instal·lacions. 

 No atendre de forma reiterada les indicacions o instruccions del personal responsable municipal de 

la instal·lació per a mantenir el bon funcionament de les mateixes. 

 Fer ús de les instal·lacions sense el permís pertinent. 

 La circulació amb patins, monopatins, bicicletes o qualsevol altre vehicle a les instal·lacions 

esportives, excepte als llocs destinats a tal finalitat  

 No atendre les obligacions de pagament de les taxes o preus públics establerts per l'ús de la 

instal·lació i/o els serveis prestats.  

 Fumar a les instal·lacions esportives municipals. 

 Introduir animals de qualsevol espècie i/o objectes no permesos com llaunes, recipients de vidre 

etc., a les instal·lacions  

 La reincidència en la comissió de faltes lleus. 

3. Seran infraccions lleus: 

 La pràctica de jocs, escalfaments o esports amb balons, pilotes o d’altres objectes als espais que no 

es considerin esportius.  
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 La no utilització del calçat i la roba adequats a cada equipament esportiu destinat a la pràctica 

esportiva.  

 Qualsevol altre incompliment de les normes establertes en el present Reglament, que no es trobin 

qualificades com a infraccions de caràcter greu o molt greu.  

 L’ incompliment de la resta d’articles no estipulats com a molt greus o greus. 

Article 22.  Sancions 

1. L’import de les sancions serà el següent: 

 Per a la comissió d’una infracció lleu es podrà imposar una sanció de fins a 750 euros. 

 Per a la comissió d’una infracció greu es podrà imposar una sanció de fins a  1500 euros. 

 Per a la comissió d’una infracció molt greu es podrà imposar una sanció de fins a  3000 euros. 

2. L’import de les sancions es graduarà tenint en compte : 

a) El grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat. 

b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 

c) La naturalesa dels perjudicis causats. 

d) La reincidència, per comissió dins del termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa 

naturalesa quan així s’hagi declarat per resolució ferma via administrativa. 

3. En cap cas l’import econòmic de la sanció serà inferior al benefici il·lícit obtingut per l’infractor, 

podent-se superar els límits de la multa prevista a l’article anterior.  

4. Totes les sancions són independents de la possibilitat d’exigir al responsable la reparació del dany o 

deteriorament produït, i en cas d’incompliment, de procedir a la imposició de multes coercitives o a la 

execució subsidiària. Si els danys foren irreparables la indemnització es correspondrà amb l’import de 

reposició a nou dels béns o elements en qüestió. 
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Títol V. ANNEXES 

ANNEX 1. Fitxes tècniques equipaments esportius 

1.1  Camp de Futbol Municipal 
 

Fitxa tècnica del Camp de Futbol municipal de Berga 

C/ Pla de l’Alemany S/N 
08600 - Berga 

Aforament: 1000 espectadors. 

Època de Setembre a Juny: 

Horari Instal·lació: 16:30h a 23:00h De dilluns a divendres. 

08:00h a 22:00h Dissabtes i diumenges. 

Època de juliol i agost: 

Horari Instal·lació: Tancats per manteniment. S’obriran en funció de l’activitat. 

Descripció: Camp de futbol 11 de gespa artificial que es pot utilitzar com a 2 
camps de futbol 7. Camp de futbol 7 de sorra. 

Correu electrònic: esports@ajberga.cat ceberga@ceberga.cat 

Telèfon: 674 642 771 (àrea d’esports). 938 22 15 51 (CE Berga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Pavelló Nou d’Esports 

 

Fitxa tècnica Pavelló Nou d’Esports municipal de Berga 

Guillem de Berguedà zona esportiva 
08600 - Berga 

Aforament: 722 seients. 

Època de Setembre a Juny: 

Horari Instal·lació: 08:00h a 22:30h De dilluns a dijous. 

08:00h a 00:00h Divendres i dissabtes. 

15:00h a 00:00h Diumenges 

Època de juliol i agost: 

Horari Instal·lació: Tancats per manteniment. S’obriran en funció de l’activitat. 

Descripció: Pista poliesportiva PAV3 (3 pistes transversals) per la pràctica 

esportiva. 

6 vestidors amb dutxes i calefacció i 3 vestidors per àrbitres amb 

dutxa i calefacció. 

mailto:esports@ajberga.cat
mailto:ceberga@ceberga.cat
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Correu electrònic: esports@ajberga.cat 

Telèfon: 674 642 771 (àrea d’esports). 

 

 

 
 

 

1.3  Pavelló Vell d’Esports 
 

Fitxa tècnica Pavelló Vell d’Esports municipal de Berga 

Guillem de Berguedà zona esportiva 
08600 - Berga 

Aforament: 980 persones. 
30 seients. 

Època de Setembre a Juny: 

Horari Instal·lació: 08:00h a 22:30h De dilluns a dijous. 

08:00h a 00:00h Divendres i dissabtes. 

15:00h a 00:00h Diumenges. 

Època de juliol i agost: 

Horari Instal·lació: Tancats per manteniment. S’obriran en funció de l’activitat. 

Descripció: Pista de bàsquet/handbol/futbol sala o vòlei. 

4 vestidors amb dutxes i calefacció i 1 vestidor pel àrbitre amb dutxa i 

calefacció 

Correu electrònic: esports@ajberga.cat 

Telèfon: 674 642 771 (àrea d’esports). 

 

 

 

 

 

 

mailto:esports@ajberga.cat
mailto:esports@ajberga.cat
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1.4  Piscines municipals d’estiu 

 

Fitxa tècnica Piscines municipals d’estiu de Berga 

Guillem de Berguedà zona esportiva 
08600 - Berga 

Aforament vasos d’aigua: 383 persones  
Aforament recinte: 750 persones 

Època Juny a Setembre 

Horari Instal·lació: 10:00h a 20:00h De dilluns a diumenge. 

Època de juliol i agost: 

Descripció: 
 PISCINA DESCOBERTA GRAN:           528,00 m2  -  211 persones 

 PISCINA DESCOBERTA PETITA:           96,00 m2   -   38 persones 

 PISCINA DESCOBERTA CURSETS:     312,50 m2   - 125 persones 

 PISCINA DESCOBERTA NADONS:         22,75 m2   -    9 persones 
 

Correu electrònic: esports@ajberga.cat 

Telèfon: 674 642 771 (àrea d’esports). 

 

 

1.5  Pistes municipals de tennis i pàdel 

 

Fitxa tècnica pistes de tennis i pàdel municipals de Berga 

Guillem de Berguedà zona esportiva 
08600 - Berga 

Aforament: 100 persones (grades). 

Pista de tennis 

Horari Instal·lació: 09:00h a 22:00h De dilluns a diumenge. 

Pista de pàdel 

Horari Instal·lació: 09:00h a 21:00h De dilluns a diumenge. 

Horari d’oficina i 

atenció: 

Dilluns a Divendres de 16h a 20h hores. 

Descripció: 4 pistes de tennis i una pista de pàdel. 

Correu electrònic: esports@ajberga.cat bergatennisclub@hotmail.com 

Telèfon: 674 642 771 (àrea d’esports). 670 24 87 26 (Berga Tennis Club). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esports@ajberga.cat
mailto:esports@ajberga.cat
mailto:bergatennisclub@hotmail.com
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1.6  Pistes municipals de frontó 

 

Fitxa tècnica del Frontó municipal de Berga 

Guillem de Berguedà zona esportiva 
08600 - Berga 

Aforament: 30 persones (grades). 

Horari Instal·lació: 09:00h a 22:00h De dilluns a diumenge. 

Descripció: 2 pistes de frontó (gran i petita). 

Correu electrònic: esports@ajberga.cat 

Telèfon: 674 642 771 (àrea d’esports). 938220510 (Bar pavelló). 

 

 
 

1.7  Pistes municipals de vòlei platja 

 

Fitxa tècnica Pista de Vòlei Platja municipal de Berga 

Guillem de Berguedà zona esportiva 08600 
- Berga 

Època de Setembre a Juny: 

Horari Instal·lació: 08:00h a 22:30h De dilluns a dijous. 

08:00h a 00:00h Divendres i dissabtes. 

15:00h a 00:00h Diumenges. 

Època de juliol i agost: 

Horari Instal·lació: 08:00h a 23:00.h De dilluns a diumenge. 

Descripció: Una pista de vòlei de sorra tancada. 

Correu electrònic: esports@ajberga.cat 

Telèfon: 674 642 771 (àrea d’esports). 938220510 (Bar pavelló). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8  Pistes municipals d’skate  

mailto:esports@ajberga.cat
mailto:esports@ajberga.cat
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1.8  Pistes municipals d’skate 

 

Fitxa tècnica Pista d’ Skate municipal de Berga 

Parc del Lledó de Berga 08600 
- Berga 

Horari Instal·lació: 09:00h a 21:00h 
(veure rètol informatiu skate park). 

De dilluns a diumenge. 

Descripció: L’Skate park disposa d’un bowl central, dos caixons, un dubie i alguns 
rails. 

Correu electrònic: esports@ajberga.cat 

Telèfon: 674 642 771 (àrea d’esports). 

 

 

 

mailto:esports@ajberga.cat


 

 

 


