Institut Municipal d’Esports

Annex al Reglament Bàsic d’Ús d’Instal·lacions Esportives Municipals de Vic
Pavelló “Castell d’en Planes”
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 Pavelló Municipal “Castell d’en Planes”. 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.
Article 4.- 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 “Pavelló Municipal Castell d’en Planes”
són: la sala 1, la sala 2 i els locals de tennis taula.
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.
Els despatxos de les entitats tenen un règim particular.
Usuaris
Article 6.- Són usuaris del Pavelló Municipal Castell d’en Planes 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, les graderies i els serveis.
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Ús dels vestidors
Article 7.- Pel que fa a la distribució dels vestidors, l’encarregat de la instal·lació
haurà d’assignar els disponibles als equips o grups que n’hagin sol·licitat la
utilització, de conformitat amb els criteris predeterminats per l’IME.
Article 8.- Els vestidors podran ser d’ús comú o d’un sol grup, d’acord amb la
utilització dels diferents espais del Pavelló Municipal.
Article 9.- L’entrada als vestidors no es farà abans de 15 minuts dels
entrenaments ordinaris ni d’entre 30 i 60 minuts en els partits oficials, en funció
de les necessitats justificades de cada equip i categoria.
Una vegada finalitzada l’activitat, la utilització de vestidors tindrà una durada
màxima d’entre 20 i 40 minuts, en funció de les necessitats justificades de cada
equip i categoria o grup.
Article 10.- Per a la cessió del vestidor als grups
de designar, al principi de cada temporada o
persones responsables que acompanyin els
L’encarregat de la instal·lació lliurarà la clau
designada.

locals, l’entitat usuària haurà
període d’ús, la persona o
esportistes de cada grup.
del vestidor a la persona

En el cas que l’usuari local detecti desperfectes al vestidor abans del seu ús, ho
haurà de comunicar a l’encarregat.
Article 11.- Per a la cessió del vestidor als equips visitants, l’encarregat de la
instal·lació demanarà la designació d’un responsable, major d’edat, a qui
identificarà mitjançant el seu DNI o document substitutori. Amb aquesta
persona s’emplenarà un formulari on, a més de constar-hi les dades de
l’esdeveniment, de l’entitat i la persona responsable de l’ús, aquesta podrà fer
constar l’estat del vestidor i els desperfectes que consideri oportú remarcar, si
n’hi han. En cap cas es permetrà l’entrada als vestidors si no hi ha una persona
responsable de l’activitat designada.
Al finalitzar l’ús l’encarregat de la instal·lació inspeccionarà els espais utilitzats i
emetrà un informe en el cas que hi detecti algun desperfecte que no hi fos
anteriorment.
Article 12.- Donada la necessària privacitat dels vestidors, en el cas que es
detecti un acte vandàlic que no s’ha pogut controlar, la responsabilitat recaurà
sobre el responsable del grup, qui la podrà derivar en l’autor material si el
coneix. En el cas que no s’identifiqui cap persona o persones la responsabilitat
última recaurà sobre la seva entitat.
Article 13.- L’IME aplicarà les accions compensatòries i correctores que
escaiguin, de conformitat amb la secció 10a. del Reglament Bàsic de les IEM
de Vic.
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Article 14.- L’IME no es fa responsable dels objectes dipositats a l’interior dels
vestidors i dels armaris.
Ús dels espais esportius
Article 15.- L’encarregat de la instal·lació sols autoritzarà l’accés i l’ús de l’espai
esportiu a les persones i grups autoritzats. Els usuaris hauran d’anar
degudament equipats, amb la indumentària esportiva corresponent.
Article 16.- L’entrada a l’espai esportiu es farà a l’hora en punt en els
entrenaments i entre 10 i 30 minuts abans, en els partits oficials, en funció de
les necessitats justificades de cada equip i categoria.
Una vegada finalitzada l’activitat, s’haurà de deixar lliure l’espai esportiu a l’hora
en punt en els entrenaments i com a màxim, entre 5 i 15 minuts després, en els
partits oficials, en funció de les necessitats justificades de cada equip i
categoria o grup.
Article 17.- En els partits oficials que en siguin susceptibles, l’IME assignarà
una previsió horària per tal que les prorrogues o els inicis amb retard, previstos
al reglament, si es produeixen, no afectin els usos posteriors.
Ús dels paviments esportius
Article 18.- Per accedir a l’espai esportiu s’haurà de dur calçat esportiu amb les
soles netes, que no siguin abrasives ni deixin marca. Es recomana que aquest
calçat sigui d’ús exclusiu i es canviï pel de carrer abans d’entrar a la pista. En
cap cas es permesa l’entrada al paviment esportiu amb sabates de carrer.
Article 19.- No es podran fer marques ni marcatges al paviment sense
l’autorització de l’IME.
Article 20.- Queda totalment prohibit arrossegar qualsevol tipus de material pel
parquet. Si s’ha de realitzar un trasllat caldrà fer-ho sota la supervisió de
l’encarregat de la instal·lació.
Article 21.- Els patins per les modalitats de patinatge artístic i hoquei, en els
espais on s’autoritzi, hauran de tenir el tacs de fre en perfectes condicions, no
ser abrasius ni deixar marques al parquet. Les rodes hauran de ser
específiques per aquest paviment.
Ús del material i l’equipament esportiu
Article 22.- La tanca de la pista d’hoquei i les cortines separadores i protectores
dels mòduls del pavelló seran muntades i desmuntades només, per l’encarregat
de la instal·lació. També serà de la seva competència la manipulació de les
cistelles de bàsquet.
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Article 23.- 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 24.- Els usuaris retornaran i endreçaran el material utilitzat per a la
pràctica esportiva al lloc predeterminat i en les condicions que els indiqui el
personal responsable de la instal·lació.
Article 25.- Queda prohibit realitzar activitats que perjudiquin i deteriorin l’espai
esportiu. No està permès entrar material addicional que pugui perjudicar el
paviment (sigui esportiu, publicitari o d’altre indole) sense l’autorització prèvia
de l’IME.
Ús de marcadors i megafonia
Article 26.- Les entitats usuàries que vulguin utilitzar la megafonia i/o el
marcador electrònic de la instal·lació, quan n’hi hagi, hauran de sol·licitar-ho a
l’IME i, en cas de ser autoritzats, designar les persones responsables de fer-ho.
És competència de l’IME acreditar les persones autoritzades a manipular els
equips de megafonia i els marcadors.
Article 27.- L’ús d’aparells acústics independents dels de la instal·lació,
(megàfons, equips portàtils, etc.) ha de tenir l’autorització de l’encarregat i, en
el cas de ser autoritzats, no han de molestar a altres usuaris de la instal·lació.
El públic
Article 28.- Són espais d’accés públic: els accessos, els vestíbuls i
passadissos, excepció feta dels reservats als esportistes, les grades, la zona
de bar, si n’hi ha, i els serveis habilitats per a espectadors. La resta d’espais
són d’accés privatiu pels esportistes i les altres persones vinculades
directament a l’activitat.
Article 29.- Es regula de manera diferenciada l’accés de públic a les activitats
quotidianes (entrenaments i partits de les categories de base) i la dels partits de
competició dels primers equips, espectacles esportius o d’altra índole. En tot
cas es distingeix l’assistència d’un grup reduït de persones del de la presència
massiva, superior a 1/3 de l’aforament.
Article 30.- La grada mòbil de la sala 1, s’habilitarà en aquells casos que la
quantitat de públic o el tipus d’activitat ho aconselli, sempre sota la supervisió
directa del conserge de la instal·lació, i només per a ús del públic.
Article 31.- L’aforament màxim de la sala 1 és de 2.000 persones, el de la sala
2 és de 164 persones i el dels locals de tennis taula de 50 persones. En cap
cas es podrà superar els aforaments esmentats.
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Article 32.- 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.
Vídeo vigilància
Article 33.- Les instal·lacions disposen d’un sistema de vídeo-vigilància per tal
de garantir la seguretat de les persones i els bens.
De conformitat amb la regulació d’aquesta activitat, en especial la Instrucció
1/2006 de 8 de novembre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i la
Llei Orgànica 15/1999, s’informarà als usuaris de la presència de les càmeres
així com la informació de l’entitat responsable (IME) davant la qual poden
exercir els drets als que es refereixen els articles 15 i següents de la Llei
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
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