Institut Municipal d’Esports

Annex al Reglament Bàsic d’Ús d’Instal·lacions Esportives Municipals de Vic
Camp de futbol “2” Zona Esportiva Municipal
NORMES D’UTILITZACIÓ
Objecte del reglament
Article 1.- L’objecte d’aquestes Normes d’utilització, annexes al Reglament
Bàsic d’Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals (IEM) de Vic, és la
regulació de l’ús específic del Camp de Futbol “2” de la Zona Esportia
Municipal. Seran també d’aplicació les normes de l’esmentat Reglament Bàsic
d’Ús.
Article 2.- És obligació de les entitats i les escoles usuàries el donar a conèixer i
fer complir aquests reglaments als seus usuaris.
Article 3.- La gestió d’aquestes instal·lacions es realitza de forma directa per
part de l’IME. No obstant, el “camp municipal de futbol 2” no disposa de servei
de consergeria. Tindrà la consideració de “Persona responsable de la
instal·lació”, contemplada al Reglament Bàsic d’Ús de les IEM, la que designi
per aquesta funció l’entitat usuària.
Article 4.- La utilització del camp de futbol “2” de la Zona esportiva municipal,
podrà ser de lliure accés per a persones individuals, fora dels horaris amb
activitats organitzades. En les activitats organitzades, la utilització serà en la
modalitat d’ús privatiu, de conformitat amb el que es preveu a l’article 55.b del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Espais
Article 5.- Els espais que composen el “Camp Municipal de Futbol 2” són: el
terreny de joc i el seu perímetre exterior fins el límit de la parcel·la assignada.
També en formen part, els serveis complementaris i els béns mobles destinats
al mateix objecte, adscrits de manera permanent o puntual a la instal·lació.
El “Camp Municipal de Futbol 2” per ell mateix no disposa de vestidors ni
serveis. Els usuaris adscrits a la Unió Esportiva de Vic podran utilitzar els del
Camp Municipal de Futbol que aquesta entitat té en concessió i la resta
d’usuaris podran sol·licitar l’ús dels del camp municipal de futbol “Ramon
Cunill”.
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Usuaris
Article 6.- Són usuaris del “Camp Municipal de Futbol 2” les entitats i els
particulars que utilitzin aquestes instal·lacions per a la pràctica esportiva i,
excepcionalment, per a altres activitats que s’hi autoritzin.
Públic: són aquelles persones que no participen en les activitats esportives i
que fan ús dels espais habilitats per a espectadors.
En el cas que una altra o altres entitats vulguin fer ús puntual de les
instal·lacions del “Camp Municipal de Futbol 2”, l’IME en consultarà la
disponibilitat a l’usuari preferent i, si escau, en cedirà l’ús. En aquest cas
l’entitat autoritzada haurà d’assumir l’ordre i la neteja i rescabalar dels costos
que es produeixin a l’IME.
Ús dels vestidors
Article 7.- En el cas que s’autoritzi l’ús dels vestidors del camp Ramon Cunill,
els usuaris s’atendran a allò regulat a les Normes d’Utilització del “Camp de
Futbol Ramon Cunill”.
Ús dels espais esportius
Article 8.- Les activitats organitzades, amb llicència d’ús, seran prioritàries
sobre els usos de lliure accés. Són usuaris preferents els clubs de futbol de la
ciutat de Vic i els seus i les seves esportistes.
Els usos de lliure accés només es podran realitzar en absència d’activitats
organitzades.
Article 9.- En els usos organitzats els usuaris hauran d’anar degudament
equipats, amb la indumentària esportiva corresponent.
Article 10.- A l’inici de cada temporada, l’usuari o usuaris preferents hauran de
sol·licitar l’ús de la forma establerta al Reglament Bàsic d’Ús de les IEM i, si
escau, se li assignaran els calendaris i horaris d’utilització.
En el cas que hi hagi altres sol·licitants l’IME procurarà compatibilitzar l’ús
preferent esmentat amb aquests altres usos, sempre que això sigui possible.
Ús del terreny de joc
Article 11.- Serà a càrrec de l’entitat usuària el marcatge del camp i la
instal·lació de les xarxes, si escau.
Si el marcatge que es pretén fer no coincideix amb el general del camp, s’haurà
de sol·licitar permís a l’IME. Si aquest ho autoritza, el marcatge s’haurà de fer
amb un producte caduc. Una vegada acabada l’activitat aquestes marques
s’hauran d’esborrar.
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Article 12.- Queda prohibida l’entrada amb vehicles en el terreny de joc a
excepció dels que es facin servir per aplanar el camp o pels trasllats
imprescindibles de material esportiu (porteries, bancs o similars).
Article 13.- Per accedir a l’espai esportiu s’haurà de dur calçat esportiu
adequat.
Ús del material i l’equipament esportiu
Article 14.- De conformitat amb l’article 31 del Reglament Bàsic de les IEM de
Vic, tots els usuaris tenen dret, prèvia autorització, a fer servir el material de
propietat de l’IME, disponible a cada instal·lació, sempre que aquest sigui
inherent a la seva activitat.
Article 15.- En el cas que el camp disposi de porteries mòbils aquestes
s’hauran de moure sota la supervisió de la “persona responsable de la
instal·lació”, per un nombre suficient de persones que possibiliti el trasllat sense
haver d’arrossegar la porteria.
La persona responsable de la instal·lació comprovarà que les porteries mòbils
queden ancorades de manera estable i segura.
Article 16.- Queda prohibit realitzar activitats que perjudiquin i deteriorin l’espai
esportiu. No està permès entrar material addicional (sigui esportiu, publicitari o
d’altre indole), que pugui perjudicar el sauló, sense l’autorització prèvia de
l’IME.
El públic
Article 17.- L’espai d’accés públic és el perímetre exterior de la tanca del
terreny de joc.
Article 18.- L’entitat usuària haurà de dotar el recinte de papereres i el sistema
de neteja i recollida de deixalles quan la concentració de públic ho requereixi.
Article 19.- Tal com preveu l’article 29 del Reglament Bàsic d’Ús de les IEM, és
responsabilitat de l’entitat usuària garantir l’ordre i el comportament cívic del
públic, espectadors o acompanyats i preveure i reclamar la presència de les
forces d’ordre públic o altres serveis de seguretat, si així ho requereixen les
circumstàncies.
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