
 
 
 
 
 
 
 
REGLAMENT DE SERVEIS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE 
L'AJUNTAMENT DE CASSERRES 

 
TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1º. Objecte del Reglament 
És objecte del present Reglament regular el funcionament, ús i gaudi de les 
Instal·lacions Esportives PISTES DE TENNIS I PÀDEL de l'Ajuntament de 
Casserres. Aquestes instal·lacions han estat construïdes per a la protecció, 
foment i desenvolupament de les activitats esportiu-recreatives del tennis i 
pàdel en el municipi. 
 
Les instal·lacions esportives municipals són béns de domini públic, afectes 
al servei públic. 
 
Article 2º. Instal·lacions Esportives: Pistes de Tennis i Pàdel. 
Les Instal·lacions Esportives Municipals de Tennis i Pàdel, inclouen les 
pistes de Tennis i Pàdel situades en la finca de referència cadastral núm. 
08048A008000090000TJ del polígon 8 parcel·la 9, com totes les 
instal·lacions i serveis que les complementin ( vestidors, espai social, etc..) 
 
La gestió de les instal·lacions esportives municipals poden tenir diferents 
fórmules segons el cas: 
 
Directa: quan la gestió vagi a càrrec del personal del servei d’esports de 
l’Ajuntament de Casserres. 
 
Indirecta: quan la gestió d’aquesta instal·lació o els  serveis que ofereix , 
sense deixar de ser públics, és portin a terme per personis físiques o 
jurídiques que desenvolupen una activitat substitutòria o concurrent pel que 
fa als de l’Ajuntament. 
 
Aquestes situacions és regularan mitjançant una llicència d’ús o altra figura 
jurídica on  tindrà preferència per obtenir-la, la condició d’entitat esportiva 
sense ànim de lucre, legalment constituïda i inscrita en el registre d’entitats 
de l’Ajuntament de Casserres i en el registri al consell català de l’esport. 
 

La regulació de cada forma de gestió serà determinada entre les previstes 
per la legislació aplicable als corporacions locals i l'Ajuntament de Casserres 
podrà utilitzar en cada cas, la que consideri millor per als seus interessos.  
 
Article 3º. Obertura d'instal·lacions i atenció al públic 



Les Instal·lacions Esportives Municipals de Tennis i Pàdel, romandran 
obertes al públic i qualsevol persona podrà accedir a les mateixes i utilitzar-
les, d'acord al Reglament vigent, mitjançant l'abonament de la corresponent 
taxa o preu públic municipal. 
 
La junta de Govern a instàncies del regidor d'esports serà qui assigni els 
horaris d'utilització d'aquestes Instal·lacions.  
 
Article 4º. Ús de les instal·lacions de les pistes de Tennis i Pàdel de 
l'Ajuntament de Casserres. 
Les Instal·lacions Esportives Municipals de Tennis i Pàdel podran ser 
destinades a l'esport educatiu, escolar, al de l'oci, al de competició i de forma 
puntual a activitats de caràcter social que compleixin els requisits que per a 
cada cas es contemplin. 
. 
Article 5º. Desenvolupament del Reglament 
Competeix al Ple Municipal les modificacions del que es disposa en aquest 
Reglament, amb la voluntat d’obtenir una millora en la prestació del servei i 
utilització de les instal·lacions pels usuaris. 
 
 
TÍTOL II.- NORMES GENERALS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LES 
INSTACIONES ESPORTIVES DE TENNIS I PÀDEL. 
 
CAPITULO I.- GENERALITATS 
 
Article 6º. Dret a l'accés i ús de les Instal·lacions Esportives 
Tenen dret a accedir i usar les instal·lacions esportives per a la fi que li són 
pròpies, totes les persones, associacions esportives, clubs legalment 
constituïts, Federacions, centres d'ensenyament públics o privats o altres 
entitats que compleixin els següents requisits: 
 
- Tinguin entre les seves finalitats el foment de l'educació física i l'esport. 
- Es disposin a practicar algun dels esports pels quals es troben concebudes 
les instal·lacions. 
- Abonin les taxes i preus públics establertes per l'Ajuntament de Casserres. 
- Compleixin la normativa continguda en aquest Reglament. 
 
També podran destinar-se les instal·lacions, de forma puntual, a activitats de 
caràcter social i cultural que compleixin els requisits que per a cada cas es 
contemplin i comptin amb la corresponent autorització. 
 
a) L'accés a les instal·lacions es farà a través d’un aplicatiu informàtic que 

permetrà l’accés mitjançant un codi d’accés havent pagat l'import de 
l'entrada a excepció i d'acord a l'article 43 del present Reglament tenen 
reconegut l'accés gratuït. El menors de 14 anys sols podran accedir si van 
acompanyat d’una persona major de 18 anys 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
b) Qualsevol empleat/a de la instal·lació podrà exigir la presentació del 
registre d'abonament i DNI, així com qualsevol altre document identificatiu a 
l'efecte de demostrar la identitat de la persona usuària. 
c) El dipòsit d'objectes en les taquilles per guardar la roba de les 
instal·lacions no està recolzat mitjançant contracte de dipòsit per 
l'Ajuntament de Casserres, no sent per tant responsabilitat d'aquesta la 
custòdia d'aquests efectes.  
d) L'Ajuntament de Casserres, no es responsabilitza dels objectes o diners 
que faltin a les persones usuàries i els aconsella acudir a les Instal·lacions 
Esportives Municipals sense objectes de valor. 
i) La responsabilitat dels actes que el públic realitzi en les instal·lacions de 
l'Ajuntament de Casserres durant la celebració d'espectacles o competicions 
recaurà exclusivament sobre les entitats organitzadores. 
f) Les persones usuàries ajudaran a mantenir la instal·lació neta, col·laborant 
amb el personal emprat, utilitzant les papereres que estiguin repartides per 
totes les zones de la instal·lació. Hauran de respectar i cuidar tot el mobiliari, 
bancs, jardins, arbrat, etc. 
g) Utilitzaran la Instal·lació Esportiva únicament en l'especialitat esportiva 
que estigui autoritzat practicar. 
h) En les Instal·lacions Esportives, a les zones destinades a vestuaris i dins 
dels recintes esportius, únicament es trobaran els i les esportistes, 
entrenadors/as, delegats/as i equip arbitral, situant-se la resta 
d'acompanyants en les graderies.. 
i)Respectaran els horaris de funcionament de la instal·lació, atenent a les 
indicacions dels i les emprats en aquest sentit. 
j) Les persones usuàries hauran de guardar el degut compliment i decència, 
respectant a la resta d'usuaris i usuàries en la seva faceta social i esportiva. 
k) En el cas de cafeteries, terrasses taules, etc., haurà de fer-se la 
consumició i abonar-la segons els preus vigents que figurin en la llista de 
preus, prèviament aprovats per l'Ajuntament de Casserres conjuntament 
amb l'entitat/empresa o persona que realitzi la gestió. 
l) La persona usuària haurà de guardar el degut comportament i decència, 
tant en els vestuaris com en la pràctica del joc. No està permès cridar, córrer 
en els passadissos i en general tota activitat que pugui resultar molest. 
m) Està totalment prohibit: 
- 1. Fumar, menjar o realitzar qualsevol acte que produeixi brutícia, excepte 
a les zones assenyalades a aquest efecte. 
- 2. Introduir animals dins de l’àmbit de les pistes de joc. 
- 3. Vestir-se i desvestir-se fora dels vestuaris. 
- 4. L'entrada de persones d'un sexe a espais reservats exclusivament per a 
l'altre sexe. 
- 5. Dutxar-se en vestuaris reservats al sexe contrari i/o la realització d'actes 
que atemptin contra la dignitat dels altres usuaris i usuàries. 



 
 
 
 
 
 
n) La col·locació de propaganda en les Instal·lacions Esportives Municipals 
haurà de sol·licitar-se a l'Ajuntament de Casserres, i serà aquest qui 
decideixi sobre la seva col·locació o no. 
L'incompliment de les presents normes, així com els actes de vandalisme i 
mal comportament, donaran lloc a sancions que poden arribar a l'expulsió 
immediata de la instal·lació així com la reparació, reposició i/o abonament 
dels danys ocasionats. 
En cas de persones usuàries pertanyents a Clubs, aquests seran 
responsables subsidiaris del comportament dels seus esportistes. 
 
 
Article 7º. Prohibició d'accés 
En el cas que s'impedeixi l'accés al recinte de les instal·lacions a alguna 
persona o entitat, aquest impediment serà motiu d'una resolució raonada i 
motivada de l'Ajuntament de Casserres, contra la qual cap la interposició 
dels recursos que si escau procedeixin, segons la legislació vigent. 
 
Article 8º. Forma d'accés a les Instal·lacions Esportives 
L'accés a les instal·lacions s'efectuarà sempre pel lloc assenyalat a aquest 
efecte, des de la via pública, o des de les altres instal·lacions esportives. 
 
Amb anterioritat a l'accés a qualsevol de les instal·lacions s’ haurà de fer la 
corresponent reserva on-line que acrediti el pagament del preu establert, o 
bé exhibir el carnet d'abonament anual o de temporada, juntament amb la 
reserva de la instal·lació si escau. 
 
Queda prohibida l'entrada de tot tipus d'animals a les pistes de joc, 
habilitant-se un lloc especial per als gossos-lazarillos que acompanyin a les 
persones usuàries que resultessin ser invidents i s'acompanyin d'aquests 
animals. 
 
Així mateix, en les instal·lacions esportives municipals queda prohibida la 
introducció de taules, cadires, tumbones, hamaques,  i similars, els quals, si 
escau, quedaran a l'entrada del recinte, en el lloc destinat per a això, sense 
que pugui exigir-se-li responsabilitat alguna a l'Ajuntament de Casserres o 
l'entitat/empresa o persona que gestioni les instal·lacions en el cas de 
robatori, furt o pèrdua o deterioració de l'objecte per no estar sota la seva 
custòdia. 
 
Els vehicles utilitzats per les persones amb discapacitat hauran de ser 
aparcats en lloc adequat previst per a això. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Article 9º. Responsabilitat de les persones usuàries 
Els usuaris i usuàries seran responsables dels danys que causin als edificis, 
béns i altres elements que disposen les Instal·lacions Esportives Municipals, 
incloses les plantes, arbres, gespa, etc., tenint obligació de reparar els danys 
causats, posant-ho en coneixement de la persona de l'Ajuntament 
encarregada de la cura de les instal·lacions o entitat que la gestioni. 
Dels danys ocasionats per menors d'edat seran responsables els pares, 
mares, tutors/as o persones que els/les tinguin sota la seva custòdia. D'igual 
forma s'establirà la responsabilitat respecte de les persones que es trobin 
inhabilitades. 
 
Article 10º. Normes de conducta de les persones usuàries 
Els usuaris i usuàries tindran obligació d'observar les elementals normes 
d'urbanitat  perquè el recinte es trobi en les degudes condicions del seu ús, 
fent especial esment a la utilització de papereres, serveis i similars. 
 
Si s'adverteix que alguna persona incompleix les normes contingudes en 
aquest Reglament, sense que hagi estat interpel·lada per la persona 
responsable, se'ls suggereix posar-ho en coneixement del personal de 
l’Ajuntament o de l'entitat que les gestioni en cada moment. 
 
Article 11º. Suggeriments i reclamacions 
Les persones usuàries podran, a més de formular els suggeriments que 
estimin oportuns per al millor funcionament de les instal·lacions esportives, 
presentar les reclamacions que estimin pertinents sobre la prestació del 
servei davant l'Ajuntament de Casserres, o l'entitat/empresa o persona que 
gestioni les instal·lacions en cada moment, on es portarà un llibre-registre en 
el qual s'anotaran les reclamacions presentades, amb indicació de la 
persona, domicili, dia, hora i explicació succinta de la queixa o suggeriment. 
 
Una còpia de la queixa sempre haurà de ser lliurada al regidor d'esports de 
l'Ajuntament. 
 
Els suggeriments es presentaran per escrit en la bústia preparada a aquest 
efecte en les instal·lacions i hauran d'anar dirigides a la persona responsable 
de la gestió de les Instal·lacions Esportives Municipals o al propi Ajuntament. 
 
Article 12º. Accés a zones reservades 
Queda prohibit l'accés, de les i els usuaris, a les instal·lacions de 
manteniment, magatzems, oficina de control, especialment prohibit  a les 
caixes d’electricitat, comunicacions i subministres en general . També queda 
prohibit l’accés altres zones i locals en els quals no es permeti la pràctica  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
d'esports i es trobin reservades al personal de manteniment o gestió dels 
serveis. 
 
CAPÍTOL II.- NORMES PARTICULARS DE LES INSTAL·LACIONS  DE 
LES PISTES DE TENNIS I PÀDEL. 
 
SECCION 1ª.- Normes d'utilització de les pistes de Pàdel. 
 
Article 13º. Descripció 
Són aquelles instal·lacions dedicades a la pràctica del Pàdel. 
 
Article 14º. Accés 
L'accés a la pista de Pàdel es realitzarà després de la presentació del 
corresponent d’un codi d’usuari i codi de reserva  i en tot cas mitjançant el 
pagament de la taxa/ preu públic corresponent (Veure annex 2) 
 
També es podrà accedir presentant un codi d’accés especialment habilitat 
que l’ acrediti com a participant en algun curset, havent prèviament abonat 
les corresponents taxes/preus públics. 
 
Article 15º. Reglament particular 
 
4.. Independentment de les possibles sancions en què es pogués incórrer, 
l'ús inadequat dels materials i equipaments de la pista de Pàdel serà objecte 
de sanció als seus responsables com a mínim amb l'abonament dels 
desperfectes ocasionats. 
 
Per a la utilització de les pistes de pàdel es tindrà en compte el següent: 
a) L'horari d'utilització serà el marcat per l'Ajuntament de Casserres 
conjuntament amb l'entitat/empresa o persona responsable de la gestió.( 
veure annex 2) 
b) Les reserves de les pistes de padel tindran una durada màxima d'una 
hora i mitja (1,5 hora). 
c) Les persones usuàries hauran d'utilitzar l'equip esportiu adequat per a la 
pràctica del pàdel, sent totalment necessari la utilització de roba esportiva, 
raquetes i pilotes específiques de tennis. 
d) Quan es tracti de competicions i /o tornejos/ trobades entre clubs/ usuaris, 
es permetrà l'accés a la pista als / les participants i es regirà per la seva 
reglamentació especifica. 
e) Dins del recinte de la pista no està permès menjar, fumar ni introduir 
recipients de vidre. 



 
 
 
 
 
 
 
f) Independentment de les possibles sancions en què es pogués incórrer, l'ús 
inadequat dels materials i equipaments de les pistes de tennis serà objecte 
de sanció als seus responsables com a mínim amb l'abonament dels 
desperfectes ocasionats. 
 
 
SECCIÓ 2ª.- Normes d'utilització de les pistes de tennis 
 
Article 16º.a  . Descripció 
Són aquelles instal·lacions dedicades a la pràctica del Tennis. 
 
 b) Accés 
 
L'accés a la pista de Tennis es realitzarà després de la presentació del 
corresponent d’un codi d’usuari i codi de reserva  i en tot cas mitjançant el 
pagament de la taxa/ preu públic corresponent (Veure annex 2) 
 
També es podrà accedir presentant un codi d’accés especialment habilitat 
que l’ acrediti com a participant en algun curset, havent prèviament abonat 
les corresponents taxes/preus públics. 
 
Article 17º. Reglament particular 
 
 
Per a la utilització de les pistes de tennis es tindrà en compte el següent 
a) L'horari d'utilització serà el marcat per l'Ajuntament de Casserres 
conjuntament amb l'entitat/empresa o persona responsable de la gestió.( 
veure annex 2) 
b) Les reserves de les pistes de tennis tindran una durada màxima d'una 
hora i mitja (1,5 hora). 
c) Les persones usuàries hauran d'utilitzar l'equip esportiu adequat per a la 
pràctica del tennis, sent totalment necessari la utilització de roba esportiva, 
raquetes i pilotes específiques de tennis. 
d) Quan es tracti de competicions i /o tornejos/ trobades entre clubs/ usuaris, 
es permetrà l'accés a la pista als i les participants i es regirà per la seva 
reglamentació especifica. 
e) Dins del recinte de la pista no està permès menjar, fumar ni introduir 
recipients de vidre. 
f) Independentment de les possibles sancions en què es pogués incórrer, l'ús 
inadequat dels materials i equipaments de les pistes de tennis serà objecte 
de sanció als seus responsables com a mínim amb l'abonament dels 
desperfectes ocasionats. 
 



 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL III.- DRETS I OBLIGACIONS DE TOTS I TOTES LES USUÀRIES 
 
Article 18º. Drets de les persones usuàries 
Totes les persones usuàries, de les Instal·lacions Esportives Municipals de 
l'Ajuntament de Casserres tindran dret a: 
 
a) La utilització, d'acord a cada normativa en particular, de tots els serveis 
que ofereixi l'Ajuntament de Casserres en les pistes de Tennis i Pàdel 
Municipals. 
b) Sol·licitar en qualsevol moment, la identificació de qualsevol del personal 
o responsables del serveis de les instal·lacions, a l'efecte de realitzar les 
reclamacions corresponents. 
c) Qualsevols altres drets que vinguin reconeguts per la legislació vigent i pel 
que es disposa en aquest Reglament. 
d) Comunicar al personal de les instal·lacions les anomalies de 
funcionament, trencaments, deficiències o incompliment del que es disposa 
en el present Reglament. 
 
Article 19º. Obligacions de les persones usuàries 
Les persones usuàries hauran de complir les següents obligacions: 
 
a) Utilitzar les instal·lacions conforme al que es disposa en aquest 
Reglament i a les Indicacions d'ús del personal que gestiona les 
instal·lacions. 
b) Fer ús correcte de les instal·lacions i del seu equipament, tenint en 
compte que qualsevol trencament o desperfecte ocasionat per negligència o 
dol serà per compte de qui sigui responsable de l'acte. 
c) Respectar els drets preferents d'altres persones usuàries especialment 
quant a les reserves d'horari prèviament concedides. 
d) Abonar en el seu moment les taxes establertes. (Veure annexos de 
funcionament de reserves Online i tarifes). 
i) Comportar-se correctament en les instal·lacions afavorint en tot caso la 
labor del personal de les instal·lacions. El respecte a aquest serà en tot 
moment obligat, atenent correctament a les seves indicacions. 
f) Identificar-se mitjançant el D.N.I. o document equivalent acreditatiu de la 
seva identitat quan així li sigui sol·licitat per accedir a les instal·lacions. 
g) Acatar i complir quantes normes i instruccions dicti l'Ajuntament de 
Casserres per si o a través del personal que gestioni les Instal·lacions. 
h) Qualsevol altres obligacions que vinguin reconegudes per la legislació 
vigent i pel que es disposa en el present Reglament. 
 
L'Ajuntament de Casserres recomana a les persones usuàries sotmetre's a 
un reconeixement mèdic previ abans d'iniciar qualsevol activitat esportiva  
 



 
 
 
 
 
programada. Sent el propi usuari el responsable de possibles accidents i/o 
lesions que es produeixin. 
 
TÍTOL III.- DE LES CATEGORIES D'USUARIS/ES 
 
CAPÍTOL I.- CLASSIFICACIÓ 
 
Article 20º. Classificació d'usuaris/es.  
Es distingeixen les següents categories entre les persones i entitats que 
poden tenir accés a les instal·lacions de les pistes de Tennis i Pàdel. 
 
- Persona usuària abonada 
- Persona usuària no abonada 
- Socis Club de Tennis Casserres 
 

• Quan es tracti de competicions i /o tornejos/ trobades entre clubs/ usuaris, es 
permetrà l'accés a la pista als / les participants i es regirà per la seva 
reglamentació especifica. 
 
 
CAPÍTOL II.- DE LES PERSONES USUÀRIES ABONADES 
 
Article 21º. Concepte de persona usuària abonada 
Es consideren persones usuàries abonades a totes aquelles fisiques que 
havent formalitzat la seva inscripció i  estiguin en possessió registre 
acreditatiu com a tal i al corrent en el pagament del preu públic anual. 
 
Les persones abonades hauran de satisfer el preu públic fixat per 
l'Ajuntament de Casserres, que podran tenir (segons ordenança aprovada) 
caràcter anual. 
 
Aquests abonaments seran definits i aprovats en cada cas, per les 
ordenances fiscals de l'Ajuntament de Casserres  conforme al procediment 
establert per la normativa aplicable, i romandran en vigor fins a la seva 
modificació o derogació. 
 
El registre d'abonament és personal i intransferible i únicament es podrà 
usar per la persona titular, a qui facultarà per accedir al recinte o procedir a 
la reserva online de les instal·lacions. 
 
 
A efecte de control i vigilància, el personal municipal i/o 
l'entitat/empresa o persona que realitzi la gestió de les instal·lacions, 
podrà sol·licitar la presentació del DNI, CARNET DE CONDUIR I 
PASSAPORT  que acrediti la seva condició de tipus d’usuari. 



 
 
 
 
 
 
Els abonats i abonades anuals que siguin donats/as d'alta, satisfaran la 
quota de l'any, independentment del dia que realitzin la sol·licitud d'entrada. 
 
L'Oficina Municipal, o si escau l'entitat/empresa o persona que gestioni les 
instal·lacions, atendrà a les persones abonades en les seves consultes 
sobre rebuts,  tots els dies laborables en el lloc on s'indiqui a cada moment i 
en tot cas en les oficines municipals de l'Ajuntament de Casserres. 
 
Article 22º. Drets dels abonats i les abonades 
Les persones abonades tindran dret: 
1º  Al fet que se'ls lliuri  un numero de registre  acreditatiu del període pel 
qual s'abona.  
 
2º. A l'accés a les instal·lacions, mitjançant la presentació de reserva on-line  
dins dels horaris i en els dies en què les mateixes estiguin obertes al públic i 
sempre que no se celebri en alguna instal·lació una competició esportiva del 
Club de Tennis Casserres, tornejos, trobades, cursets o activitats escolars 
de promoció. 
3º. A utilitzar els vestidors, serveis, dutxes,   de les instal·lacions  amb motiu 
de la pràctica de l'esport dins el recinte esportiu. 
6º. A obtenir gratuïtament un exemplar del present Reglament de Serveis. 
7º. La persona abonada que desitgi causar baixa en les Instal·lacions 
Esportives Municipals haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament o a 
l'entitat/empresa o persona que ho gestioni. 
 
Article 23º. Obligacions dels usuaris abonats 
Totes aquelles que figuren en l'article 19 “Obligacions de les persones 
usuàries”. 
 
 
CAPÍTOL III.- DE LES PERSONES USUÀRIES NO ABONADES 
 
Article 24º. Concepte de persona usuària no abonada. 
Persona usuària no abonada és tota persona física que accedeixi a la 
instal·lació sense ser abonada, que havent formalitzat la seva inscripció i  
estiguin en possessió registre acreditatiu previ pagament del preu públic establert 
Les persones usuàries no abonades tindran dret a la utilització de qualsevol 
de les instal·lacions esportives dins dels horaris i en els dies en els quals les 
mateixes es trobin obertes al públic, previ pagament del preu establert per 
l'Ajuntament de Casserres per accedir a la pràctica de l'esport desitjat. 
Com a justificant de l'abonament del preu, li serà lliurat un registre acreditatiu 
(veure document annex sistema de reserva) que li faculti per accedir a la  
 
 



 
 
 
 
pista de joc sol·licitada, l'exhibició del qual podrà ser requerida pel personal 
de l'Ajuntament o qui gestioni les instal·lacions en qualsevol moment. 
 
Article 25º. Drets de les i els no abonats 
1º  Al fet que se'ls lliuri  un numero de registre  acreditatiu.  
 
2º. A l'accés a les instal·lacions, mitjançant la presentació de reserva on-line  
dins dels horaris i en els dies en què les mateixes estiguin obertes al públic i 
sempre que no se celebri en alguna instal·lació una competició esportiva del 
Club de Tennis Casserres, tornejos, trobades, cursets o activitats escolars 
de promoció. 
3º. A utilitzar els vestidors, serveis, dutxes,   de les instal·lacions  amb motiu 
de la pràctica de l'esport dins el recinte esportiu. 
6º. A obtenir gratuïtament un exemplar del present Reglament de Serveis. 
7º. La persona abonada que desitgi causar baixa en les Instal·lacions 
Esportives Municipals haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament o a 
l'entitat/empresa o persona que ho gestioni. 
 
Article 26º. Obligacions dels i les no abonades 
Totes allòs que figuren en l'article 19 “Obligacions de les persones usuàries”. 
 
CAPÍTOL IV.- DE LES PERSONES USUÀRIES SOCIS DEL CLUB DE 
TENNIS CASSERRES 
 
Article 27º. Concepte de persona usuària soci del club de tennis 
Casserres 
 
Es considera tota persona física que tingui la condició de soci/sòcia  del Club 
de Tennis Casserres d’acord amb els seus estatuts. Aquests podran gaudir 
dels descomptes que com a socis del club de tennis Casserres els hi 
correspongui. 
 
Aquests usuaris hauran de satisfer els preus públics aprovats per 
l'Ajuntament de Casserres, que tindran caràcter anual. 
 
El registre de Soci és personal i intransferible i únicament es podrà usar per 
la persona titular, a qui facultarà per accedir al recinte o procedir a la reserva 
online de les instal·lacions. 
 
A efecte de control i vigilància, el personal municipal i/o 
l'entitat/empresa o persona que realitzi la gestió, podrà sol·licitar la 
presentació del DNI,  CARNET de CONDUIR o PASSAPORT que acrediti 
la seva condició soci. 
 
 
 



 
 
 
 
Els socis del club de tennis, que siguin donats/as d'alta satisfaran la quota de 
l'any, independentment del dia que realitzin la sol·licitud d'entrada.  
 
L'Oficina Municipal, o si escau l'entitat/empresa o persona que gestioni les 
instal·lacions atendrà a les persones socis en les seves consultes sobre 
rebut., tots els dies laborables en el lloc on s'indiqui a cada moment i en tot 
cas en les oficines municipals de l'Ajuntament de Casserres. 
 
Article 28º. Drets dels i les socis/ es Club de Tennis Casserres. 
 
1º  Al fet que se'ls lliuri  un numero de registre  acreditatiu del període pel 
qual s'abona de soci. 
2º. A l'accés a les instal·lacions, mitjançant la presentació de reserva on-line  
dins dels horaris i en els dies en què les mateixes estiguin obertes al públic i 
sempre que no se celebri en alguna instal·lació una competició esportiva del 
Club de Tennis Casserres, tornejos, trobades, cursets o activitats escolars 
de promoció. 
3º. A utilitzar els vestidors, serveis, dutxes i espai social del club de les 
instal·lacions  amb motiu de la pràctica de l'esport dins el recinte esportiu. 
4º. A obtenir gratuïtament un exemplar del present Reglament de Serveis. 
5º. La persona abonada que desitgi causar baixa en les Instal·lacions 
Esportives Municipals haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament o a 
l'entitat/empresa o persona que ho gestioni. 
6º Tindrà dret a beneficiar-se de les tarifes premium. 
 
 
Article 29º. Obligacions dels i les Socis del Club de Tennis Casserres. 
Totes aquelles que figuren en l'article 19 “Obligacions de les persones 
usuàries”. 
 
CAPÍTOL V.- DE L'ESPORT ESCOLAR 
 
Article 30º. Accés dels centres escolars a les Instal·lacions Esportives, 
criteris i condicions. 
  
Les instal·lacions i equipaments esportius de les pistes de Tennis i Pàdel de 
l'Ajuntament de Casserres dedicaran una part de la seva estructura a pal·liar 
la falta de la mateixa als centres escolars del municipi. 
  
Per aquest motiu,  els alumnes de l'escola Princesa Làscaris de 
Casserres podrà accedir a les instal·lacions esportives, amb horari 
escolar o extra escolar,  previ acord subscrit de forma individualitzada 
amb l'Ajuntament de Casserres   i si escau, l'Ajuntament de Casserres 
el posarà en coneixement de l'entitat/empresa o persona que gestioni  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
les pistes municipals de Tennis i Pàdel per tal que l'acord subscrit es 
satisfaci. 
  
Els criteris i condicions de cessió de les instal·lacions als centres escolars es 
fixaran cada any a l'inici del curs escolar tenint en compte els interessos de 
l'Ajuntament de Casserres i dels alumnes de  l'escola Princesa Làscaris del 
municipi .  
 
Per a això, amb l'antelació necessària, es fixarà un acord entre l'Ajuntament i 
l'escola de periodicitat anual, sense perjudici de les possibles pròrrogues. 
 
 
 
CAPÍTOL VI.- DELS CLUBS, ASSOCIACIONS I FEDERACIONS 
ESPORTIVES 
 
Article 31º. Integració en clubs o associacions esportives 
Les persones físiques podran integrar-se en clubs o associacions esportives 
i federacions que, legalment constituïdes, seran considerades com les 
úniques representants vàlides de l'esportista  de competició i podran així fer 
ús de les instal·lacions esportives municipals, en les condicions que en 
aquest capítol s'estableixen. 
 
Article 32º. Ús de les instal·lacions pel club, associacions esportives i 
federacions 
 
1. Els club tennis Casserres podran fer ús de les instal·lacions per a la 
celebració d'entrenaments, competicions, trobades, exhibicions, etc., en 
horaris prèviament establerts. 
Per tenir consideració de club, associació o Federació, aquest deurà estar 
inscrit en el Registre d'Associacions i Federacions Esportives de la 
Generalitat de Catalunya i en el Registre de Clubs del municipi de 
Casserres. 
2. Els clubs tennis de Casserres tindrà preferència en la utilització de les 
instal·lacions municipals pròpies de l'esport que practiquen els seus 
associats/es, amb els seus equipaments corresponents, respecte als clubs i 
associacions que no tinguin la seva seu en el municipi. 
3. Els Clubs tennis Casserres hauran de sol·licitar per escrit a l'Ajuntament 
de Casserres la concessió de les instal·lacions per a partits de competició, i 
exhibicions, etc. 
 
 
 



 
 
 
 
L'Ajuntament de Casserres designarà els horaris de reserva, procurant 
harmonitzar els interessos de tots ells, sent sempre preferents els que 
tinguin la seva seu a Casserres i sense perjudicis als horaris establerts per a 
la seva utilització per persones abonades i no abonades. 
4 Les competicions oficials que es desenvolupin en les Instal·lacions 
Esportives Municipals pels equips pertanyents a Club de Tennis Casserres, 
estan EXEMPTES de taxes d'ús.  
Exceptuant els següents casos: 
- En els casos que es necessiti muntatges o treballs preparatius extres. 
- Es realitzi cobrament d'entrada. 
 
Article 33º. Partits de competició oficial 
1. En els partits de competició oficial, podran accedir de forma gratuïta a les 
instal·lacions els i les components de l'equipo visitant, integrat per 
jugadors/as, tècnic/a, directius/as i personal auxiliar, així com equip arbitral 
de la competició, prèvia acreditació de la seva personalitat que es reflectirà 
per la persona encarregada en les fulles de control adequades a aquest 
efecte. 
2. Les persones que prenguin part de l'equipo visitant o de l'equip arbitral 
hauran d'obligatòriament complir amb la restant normativa de l'Ajuntament 
de Casserres, cuidant amb la deguda diligència les instal·lacions i els seus 
materials. 
 
CAPÍTOL VII.- DELS CURSOS, ESCOLES I CAMPANYES ESPORTIVES 
 
Article 34º. Organització de cursos i campanyes esportives 
L'Ajuntament de Casserres juntament amb l'entitat/empresa o persona que 
gestioni les instal·lacions podrà organitzar els cursos i/o campanyes de totes 
aquelles activitats esportives que demandin les persones usuàries. 
 
 
Article 35º. Els cursos esportius 
Els cursos esportius seran activitats de durada limitada, responent a 
programacions preestablertes i amb objectius finals fixats. 
No podran reservar-se les pistes en la data i hores destinades als cursos. 
 
Article 36º. Inscripció en els cursos  
Podrà inscriure's en els cursos i campanyes organitzades per l'Ajuntament 
de Casserres conjuntament amb l'entitat/empresa o persona que gestioni les 
instal·lacions,  qualsevol persona interessada a participar en els mateixos, i 
se li cobrarà per això la quota establerta a aquest efecte. 
 
Les inscripcions es realitzaran en el termini establert i publicitat per 
l'Ajuntament o entitat. 
 
 



 
 
 
 
Amb caràcter general, haurà d'inscriure's en el curs desitjat la persona 
interessada sigui soci, abonada o no abonada,  a les Instal·lacions 
Esportives Municipals de Casserres. 
L'abonament de la quota del curs es fixarà per a cada activitat en concret.  
Aquesta quota únicament podrà ser reintegrada en la seva totalitat , parcial o 
sense reintegració segons estigui establert en cada curs. 
 
Article 37º. Programació d'activitats esportives 
Tant la programació d'activitats esportives com les persones encarregades 
d'impartir cadascuna d'elles, hauran de ser acceptades i aprovades 
prèviament per l'Ajuntament de Casserres i per l’entitat/empresa o persona 
que gestioni les instal.lacions. 
 
L'Ajuntament de Casserres conjuntament amb l'entitat/empresa o persona 
que gestioni  establirà per a cada curs o activitat la quota a abonar, el 
període de celebració, el nombre màxim i mínim de participants, els llocs 
d'inscripció. 
 
Article 38º. Suspensió d'activitats o cursos 
L'Ajuntament de Casserres i l’entitat podrà suspendre activitats o cursos 
quan per raons objectives la seva continuïtat no quedi justificada. 
 
 
Article 39º. Obligacions de les persones usuàries inscrites en cursos o 
escoles esportives 
Són obligacions de les persones inscrites en els cursos o escoles esportives: 
1.  L’usuari es responsable de possibles accidents i/o lesions que es 
produeixin en curs. Per això L'Ajuntament de Casserres recomana a les 
persones usuàries sotmetre's a un reconeixement mèdic previ abans d'iniciar 
qualsevol activitat esportiva programada. Renunciant a reclamar danys i 
perjudicis per qualsevol dany que pogués patir durant la practica de l’esport. 
En el cas dels menors d’edat la responsabilitat recaurà sobre els pares o 
tutors legals.  
 
2. Abonar les quotes establertes. L'impagament donarà lloc al decaïment 
dels drets. 
3. Participar en el curs seguint les indicacions del monitors del curs. 
 
Article 40º. Drets de les persones usuàries inscrites en cursos 
Són drets de les persones inscrites en els cursets: 
1. Utilitzar les instal·lacions esportives on es desenvolupa el curs. 
2. Al fet que no es canviïn els horaris i dies programats pel curs, exceptuant 
causa de necessitat i amb dret a obtenir la devolució de l'abonat. 
3. Al fet que es retorni la quota abonada pel període impartit, quan no es 
justifiqui la continuïtat del curs, previ avís a les persones usuàries. 
 



 
 
 
 
 
5. Al fet que tot curs estigui impartit per monitor/a esportiu/a capacitat/a per 
tal fet . 
 
CAPITUL VIII. ACCÉS GRATUÏT A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
 
Article 41º. Accés gratuït a les Instal·lacions Esportives 
Exclusivament tindran accés gratuït a les instal·lacions les persones que a 
continuació s'indiquen: 
a) El personal encarregat de la gestió de les Instal·lacions Esportives 
Municipals i el personal  autoritzat d'algun dels serveis que prestin serveis 
efectius en les mateixes durant l'acompliment . 
b) Les autoritats, funcionariat, personal sanitari, farmacèutic i similars que 
acudeixin a les instal·lacions en l'exercici de les seves funcions de vigilància, 
control i assistència. 
c) Els subministradors i subministradores de materials consumibles, 
productes 
higiènic-sanitaris, així com de combustibles i dels restants materials o 
serveis, exclusivament per realitzar aquestes labors. 
 
Les persones que autoritzin l'accés gratuït a persones o entitats que estiguin 
obligades a abonar els imports corresponents seran sancionades, sense 
perjudici de les responsabilitats de caràcter penal que poguessin exigir-se'ls. 
 
 
TÍTOL IV.- DE LA NORMATIVA DE RESERVES 
 
Article 42º. Lloguer d'instal·lacions esportives 
( veure articles 14,16 i 17) 
Article 43º. Limitació de reserves 
L'Ajuntament de Casserres conjuntament amb l'entitat/empresa o persona 
que gestioni les instal·lacions, podrà limitar el màxim d'hores a reservar per 
cada setmana i usuari/a per raó de la demanda existent. 
 
Article 44º. Reserves efectuades per l'Ajuntament de Casserres 
L'Ajuntament de Casserres, amb antelació suficient, comunicarà els dies 
reservats pel propi Ajuntament, en els quals no es podran concedir reserves. 
 
Article 45º. Modificació o anul·lació de la reserva 
Quan es trobessin en malament estat les pistes, pistes esportives o el 
material a utilitzar, que faria impracticable o perillosa la pràctica de qualsevol 
esport, es podrà canviar l'hora de reserva triada per la persona usuària 
sempre que manifesti la seva conformitat. En cas contrari, perdrà la reserva 
realitzada, amb dret a obtenir la devolució del preu abonat. 
 
 



 
 
 
 
Article 46º. Lloc i condicions per efectuar les reserves 
La reserva d'instal·lacions haurà de realitzar-se per la persona interessada i 
seguint a cada moment les indicacions concretes per efectuar-les. 
(veure annex núm.1) 
 
Article 47º. Abonament de les quotes fixades 
Les quotes fixades s'abonaran en concepte d'utilització de les pistes. 
La no utilització de la instal·lació reservada no eximeix del pagament de la 
taxa/preu public establerta per a aquesta instal·lació. 
 
Article 48º. Obligatorietat  d'abonament propi 
No es permetrà la reserva d'instal·lacions esportives amb codi d'una altra 
persona abonada. 
 
Article 49º. Classificació de les reserves 
S'estableixen les següents classes de reserves per a l'ús de les 
Instal·lacions Esportives segons categories: 
a) Per a persones Sòcies: 
1. Podran reservar les instal·lacions de pistes de Tennis o Pàdel amb 3 dies 
d'antelació a la data prevista per a reserva, com a màxim. En qualsevol cas, 
podrà realitzar-se qualsevol reserva, quan estigui lliure el dia de l'activitat..  
2. L'Ajuntament de Casserres conjuntament amb l'Entitat/empresa o persona 
que gestiona les instal·lacions podrà limitar el màxim d'hores a reservar per 
cada setmana i usuari/a per raó de la demanda existent 
3. La reserva podrà realitzar-se mitjançant persona autoritzada amb la 
presentació del document acreditatiu de tal autorització al costat del carnet 
abono i el seu DNI, passaport, 
etc. (o la seva fotocòpia). 
 
b) Per a persones  abonades : 
Podrà reservar la instal·lació que desitgin amb una antelació màxima de 3 
dies, podent fer-la el dia de la pràctica esportiva si estigués lliure. 
 
c) Per a persones  no abonades: 
Podrà reservar la instal·lació que desitgin amb una antelació màxima 
de 1 dies, podent fer-la el dia de la pràctica esportiva si estigués lliure. 
 
 
TÍTOL V.- DEL PERSONAL ENCARREGAT DE LA GESTIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE PISTES DE TENNIS I PÀDEL. 
 
Article 50º. Obligacions legals 
El personal encarregat del manteniment de les instal·lacions haurà de 
complir totes les obligacions legals establertes en matèria de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 
 



 
 
 
 
 
Article 51º. Responsabilitat de l'Ajuntament de Casserres 
L'Ajuntament de Casserres serà l'últim responsable que es mantingui en 
perfecte estat de funcionament les instal·lacions esportives, la neteja dels 
serveis, vestuaris, dutxes, jardins i zones verdes. Tot això sense perjudici de 
les obligacions assumides per   l'entitat/empresa o persona que serà 
l'encarregada de la gestió d'aquestes instal·lacions. 
 
Article 52º. Identificació del personal 
El personal que presti els seus serveis en les Instal·lacions Esportives 
Municipals, sigui propi o de qualsevol de les empreses adjudicatàries dels 
serveis, estarà sempre degudament identificat, mitjançant el vestuari 
adequat. 
 
TÍTOL VI.- DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Article 53º. Forma de pagament dels abonaments 
La forma de pagament serà a través d’entitat bancària. 
 
Article 54º.  De la Baixa dels Abonaments 
a) Els abonats i abonades anuals i semestrals que desitgin causar baixa 
després d'haver atès el pagament de la quota tindran dret a la devolució de 
la mateixa sempre que ho sol·licitin abans de finalitzar el primer mes 
d'efectivitat l'abonament i acreditin no haver fet ús del carnet d'abonament en 
aquesta temporada. Passat aquest termini no es retornarà quantitat alguna. 
b) La persona abonada que anés donada de baixa per impagament de 
quotes i en una altra ocasió desitgés tornar a ser-ho, haurà de pagar totes 
les quotes impagades.  
Quan hi hagi rebuts retornats, si no anessin pagats, es causarà la seva baixa 
automàtica amb previ avís a la persona abonada que no els atengui. 
 
Article 55º. Cobertura del Segur de Responsabilitat Civil 
Excepte aquelles activitats organitzades per a grups en les quals es 
comuniqui prèviament l'afiliació a la Mutualitat General Esportiva o una altra 
assegurança  Esportiva, la resta tindrà la cobertura per a possibles accidents 
de la Instal·lació amb el Segur de Responsabilitat Civil que l'Ajuntament té 
subscrit per a les instal·lacions esportives i en primera instància les 
assegurances de l'entitat/empresa o persona que realitzi la gestió de les 
instal·lacions. 
Sense perjudici de l'establert en els plecs que regeixin en els contractes 
subscrits per aquest amb entitats/empreses o persones que gestionin 
aquestes instal·lacions. 
 
Article 56º. Reclamacions 
 
 



 
 
 
 
 
Les persones usuàries de les instal·lacions podran manifestar les seves 
queixes pel servei en les oficines de l'Ajuntament mitjançant la redacció 
d'una fulla de reclamacions que a aquest efecte existiran a la seva disposició 
en les aquestes oficines. 
Només seran cursades aquelles reclamacions que continguin totes les dades 
personals de la persona que presenta la reclamació i vinguin signades. 
 
Article 57º. Bústia de suggeriments 
Existirà en les instal·lacions esportives en lloc visible una bústia perquè es 
dipositin en el mateix, els suggeriments que estimin oportunes els usuaris i 
usuàries per a la millora del servei, les quals es recolliran per l'Ajuntament de 
Casserres a fi de procurar millorar el servei. 
 
Article 58º. Informació a la disposició dels interessats 
Existiran exposat al públic i a la zona d'accés, els preus establerts per a 
persones usuàries de les instal·lacions per les diverses categories existents, 
que es trobin en vigor, i a la disposició de qualsevol persona interessada el 
Reglament de Serveis i Funcionament de les Instal·lacions Esportives. 
 
Article 59º. Tancament de les instal·lacions esportives municipals 
L'Ajuntament de Casserres es reserva el dret a tancar les instal·lacions 
esportives municipals, per qüestió de raons sanitàries, d'ordre públic, 
programacions pròpies com a competicions, partits, cursos o qualssevol una 
altra que degudament justificada impliqui l'esmentat tancament. 
Igualment l'Ajuntament de Casserres es reserva el dret a expulsar i impedir 
l'accés a les persones que incompleixin el contingut del que es disposa en el 
present Reglament per infracció greu. 
 
Article 60º. Objectes extraviats 
Els objectes que s'extraviïn pels usuaris o usuàries i siguin localitzats per 
alguna persona, hauran de ser lliurats a la persona encarregada de les 
instal·lacions, qui ho farà així saber per mitjà de l'equip de megafonia perquè 
es recobri per qui acrediti ser el seu titular. 
 
Si transcorregut el període d'un any no s'hagués reclamat l'objecte extraviat, 
es publicarà per l'Ajuntament el corresponent bàndol perquè, pel termini de 
dos mesos, es comprovi per qui acrediti ser el seu propietari/a, els béns 
extraviats. Si en aquest termini no s'acredités per persona alguna la titularitat 
dels objectes extraviats, es procedirà per l'Ajuntament a la destrucció o 
venda dels mateixos, lliurant el metàl·lic obtingut a una institució de 
beneficència que actuï en el municipi. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
TÍTOL VIII.- NORMES D'UTILITZACIÓ DELS ESPAIS ESPORTIUS PER A 
ALTRES ACTIVITATS 
En el present Títol es tracta de normalitzar els drets, obligacions i les 
condicions en què les persones usuàries podran utilitzar les instal·lacions per 
a activitats culturals, espectacles esportius extraordinaris o altres activitats  
 
Article 61º. Règim d'ús de les instal·lacions esportives per a altres 
finalitats 
Tenen dret a l'ús de les instal·lacions per a activitats diferents de l'activitat 
esportiva diària, totes les persones físiques o jurídiques, associacions 
esportives, culturals i altres entitats reconegudes que complint la present 
normativa abonin taxes corresponents a aquesta utilització. 
 
a) Les associacions esportives o culturals del municipi que es trobin inscrites 
en qualsevol dels registres municipals hauran de presentar: 
 
1) Sol·licitud per escrit sobre la disponibilitat de la instal·lacions per a una 
data determinada, dirigida a l'Ajuntament de Casserres. Aquesta sol·licitud 
haurà d'especificar les dades de l'entitat sol·licitant (Nom, C.I.F., 
representant legal, adreça , telèfon...). Haurà d'així mateix figurar 
inexcusablement la fi principal de l'acte..   
 
2) L'Ajuntament de Casserres contestarà per escrit en el termini més curt 
possible, a la sol·licitud presentada. En el cas que s'accepti la sol·licitud, 
l'associació haurà d'acreditar que ostenta l'oportú Segur de Responsabilitat 
Civil per considerar la reserva com a vàlida. 
3) Finalment, abonés la taxa dins dels terminis estipulats, que s'inclouran en 
la resolució per la qual es concedeix l'autorització. 
4) L'Ajuntament de Casserres es reserva la facultat de no cedir les seves 
instal·lacions si amb això es perjudiqués una concessió efectuada amb 
anterioritat. 
 
TÍTOL IX.- RÈGIM SANCIONADOR: INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 62º. Règim legal i òrgan competent 
La responsabilitat per les infraccions a l'establert en el present Reglament es 
regirà pel que es disposa en la Llei  39/2015 , 1 d’octubre, que regula el 
procediment administratiu comú de les administracions publiques  i  el decret 
278/1993, de 9 de novembre sobre procediment sancionador d’aplicació en 
l’àmbit de la generalitat de Catalunya  i real decret 1398/1993, de 4 d’agost, 
pel qual es regula el reglament per la potestat sancionadora. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Serà òrgan competent per a la incoació i resolució dels expedients 
sancionadors per la comissió de les infraccions previstes en aquest 
Reglament l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Casserres o Regidor/a 
en qui delegui. Tot això sense perjudici del règim de competències que a 
cada moment, atribueixi la legislació vigent. 
 
Article 63º. Obligació de compliment del present Reglament 
Les persones usuàries hauran de donar compliment a totes les obligacions 
recollides en el present Reglament, ja que el seu incompliment donarà lloc a 
la imposició de la corresponent sanció, a més de les quals seguidament es 
relacionen. 
 
Article 64º. Facultats de les persones responsables de les instal·lacions 
L'entitat/empresa o persona a la qual es delega la gestió de les 
instal·lacions, tenen la facultat d'advertir, i fins i tot d'expulsar de les 
instal·lacions, a aquelles persones que no observin la conducta deguda. 
 
Article 65º. Classificació de les infraccions 
Les infraccions es classificaran en molt greus, greus i lleus tal com 
s'assenyala a continuació: 
 
 
A) Infraccions molt greus 
1. Provocar i participar en baralles/ agressions físiques a l'interior del 
recinte esportiu. 
2. Agredir física o verbalment a la persona encarregada i treballadors/as de 
la instal·lació. 
3. Introduir productes il·legals, drogues/ tòxics o consumir-los dins dels 
pistes esportives, així com introduir objectes perillosos al recinte esportiu. 
4. Fer un mal ús dels instal·lacions esportives que comporti danys materials, 
el seu deteriorament o el seu embrutiment. 
5. Furtar, robar o deteriorar intencionadament les instal·lacions, 
equipaments, material esportiu o pertinences i objectes d'usuaris/as o 
espectadors. 
6. No abonar el preu aprovat per utilitzar les pistes  
7. suplantar la identitat d’una altra persona  de forma fraudulenta. 
8. Donar de forma onerosa, classes de tennis o de pàdel als instal.lacions 
dels pistes de tennis i pàdel sense la prèvia autorització conjunta de 
l’Ajuntament de Casserres i de l’entitat/empresa o persona que gestioni 
aquestes instal·lacions. 
9. Cometre actuacions que puguin ocasionar un perjudici a la imatge i el bon 
nom de l’Ajuntament de Casserres i/o de l’entitat/empresa o persona que 
pugui tenir la gestió. 
 
 



 
 
 
 
10. Haver estat sancionat per tres (3) infraccions greus o zinc (5) infraccions 
lleus. 
11. Reincidir en la comissió d'infraccions  greus. 
 
B) Infraccions greus: 
1. Incomplir la reglamentació sobri reserva i ocupació dels pistes de tennis i 
pàdel.  
2. L’accés a les pistes de tennis i de pàdel quan estiguin fora de servei per  
qualsevol motiu. 
3. No atendre de forma reiterada a les indicacions que les persones 
responsables estableixin per al bon funcionament dels serveis i les 
instal·lacions. 
4. La comissió de tres infraccions lleus diferents en un termini de tres mesos. 
5. Els infraccions de conducta esportiva qualificades com a greus per la llei 
de l’esport. 
 
 
C) Infraccions lleus 
1. Pertorbar lleument l’ordre dins de l’espai dels instal·lacions esportives o al 
llarg de qualsevol activitat promoguda per l’Ajuntament de Casserres o 
l’entitat/empresa o persona que gestioni les instal·lacions. 
2. No respectar el silenci necessari per la pràctica dels partits de tennis o de 
pàdel, amb independència que els  partits siguin de campionat o no. 
3. Negar-se, a petició dels membres de l’Ajuntament de Casserres i/o de 
l’entitat/empresa o persona que gestioni els instal·lacions, a identificar-se en 
el moment d’accedir als pistes de Tennis o Pàdel. 
4. No utilitzar adequadament els  vestidors o les dutxes. 
5. Consumir begudes alcohòliques i/o tabac en les instal·lacions, excepte a 
les zones autoritzades per a això. 
6. Consumir begudes i/o aliments en els llocs destinats a la pràctica 
esportiva, 
7. Introduir animals de qualsevol classe o objectes no permesos en la 
instal·lació. 
8. L'incompliment de les normes específiques d'ús de cada instal·lació de 
forma reiterada. 
9. L'entrada a les àrees destinades exclusivament a l'altre sexe. 
10. La pràctica de jocs o esports en àrees no destinades a aquest efecte, 
alterant el bon funcionament, mitjançant cants o faltant al respecte a la resta 
de persones usuàries, públic, etc. 
11. Escopir, embrutar o maltractar les instal·lacions o l'equipament esportiu. 
12. No utilitzar l'equip esportiu a les zones específiques destinades a la 
pràctica de l'esport..  
13. Els infraccions de conducta esportiva qualificades com a lleus per la llei 
de l’Esport. 
 
 



 
 
 
14. No respectar les altres prohibicions, limitacions o obligacions establertes 
en aquesta normativa. 
 
Aquestes faltes s'apreciaran tenint en compte les circumstàncies agreujants, 
atenuants, o eximents modificatives de la responsabilitat, sense perjudici de 
l'exercici de les corresponents accions judicials, quan l'Ajuntament de 
Casserres apreciï en les accions assenyalades anteriorment responsabilitats 
penals o civils. 
 
Article 66º. Sancions 
Els actes constitutius d'infracció seran sancionats tal com es disposa en el 
present article. 
 
Segons la gravetat i/o reiteració dels fets punibles, els indicades sancions 
podran consistir  en: 
 
a) Simple advertiment verbal. 
b) La suspensió temporal dels drets d’accés a les instal·lacions. 
c) Una multa pecuniària que haurà de fer-se efectiva en el termini màxim 
d’un (1) mes des de la notificació de la resolució definitiva de la mateixa. 
 
En el cas de la suspensió temporal , l’infractor no podrà ser usuari dels 
pistes de tennis o pàdel, durant el període de sanció. 
 
A) Com a conseqüència de les infraccions molt greus es podrà imposar 
l'oportuna sanció consistent en l'expulsió temporal per un període màxim de 
6 mesos i la pèrdua de tots els drets com a persona abonada i usuària 
durant el període de la sanció, i/o la imposició d'una multa de fins a 500 
euros en funció de la major o menor gravetat dels fets. 
Les infraccions i sancions greus prescriuran als 2 anys. 
 
B) Com a conseqüència de les infraccions greus, es podrà imposar 
l'oportuna sanció consistent en la prevenció i reprensió pública o privada, i/o 
l'expulsió temporal per un període màxim de 30 dies i la retirada pel mateix 
termini del carnet d'abonament, i/o la imposició d'una multa de fins a 250 
euros en funció de la major o menor gravetat dels fets. 
Les infraccions i sancions lleus prescriuen als sis mesos. 
 
C) Com a conseqüència de les infraccions lleus, es podrà imposar l'oportuna 
sanció consistent en la prevenció i reprensió pública o privada., i/o l'expulsió 
temporal per un període màxim de 30 dies i la retirada pel mateix termini del 
carnet d'abonament, i/o la imposició d'una multa de fins a 100 euros en 
funció de la major o menor gravetat dels fets. 
Les infraccions i sancions lleus prescriuen als tres mesos. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DISPOSICIONS FINALS 
Primera. Entrada en vigor 
El present Reglament entrarà en vigor al de quinze dies hàbils a partir de 
l'endemà al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent en 
matèria local i regirà fins que s'acordi la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
Segona. Normativa supletòria 
En el no previst en el present Reglament de Serveis es regirà pel que es 
disposa en la normativa específica en matèria esportiva i  altra normativa en 
vigor de pertinent aplicació.” 
 

 


