
 
 
 

Annex 6:  
Reglament Pavelló  

Simple Poliesportiu PAV1 



 
CAPÍTOL I 
DEFINICIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
Article 1  
El Pavelló Esportiu Municipal PAV1 es troba situat al c. Fondo de les Creus s/n i 
forma part del Complex Esportiu Fondo de les Creus. És propietat de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar i la seva gestió està adjudicada per concessió 
administrativa a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per un 
període de 25 anys a comptar des de l’any 2003. 
 
Article 2 
L’horari d’obertura de la instal�lació de l’1 de gener al 31 de desembre és de 
dilluns a divendres de 7.00 a 23.30 h, i dissabtes a diumenges de 8.00 a 22.00 h. 
En aquest horari els clubs, les associacions i les entitats esportives locals podran 
realitzar els seus entrenaments, actes esportius i competicions, amb 
l’autorització prèvia de l’Ajuntament. El pavelló romandrà tancat els dies festius 
que es designin segons el calendari de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC). 
 
Article 3 
Formen part d’aquest PAV1 els següents espais: 

- Pista poliesportiva de 20x40, amb marcatge de:  
o Pista central d’hoquei patins 
o Marcatge línies escola de patinatge 
o Pista central de bàsquet 
o Pista central de voleibol 
o Pista central de futbol sala 
o Pista central d’handbol 

- Sala de musculació: gimnàs municipal 
- Rocòdrom. 
- Magatzems de material esportiu de clubs: 

o Magatzem 1: Club Patinatge Artístic Arenys de Mar. 
o Magatzem 2: Club Hoquei Arenys de Mar. 
o Magatzem 3: Centre Excursionista Arenys de Mar. 
o Vestíbul magatzems: mobiliari esportiu (cistelles, porteries, etc). 

- Vestidors: 
o 4 vestidors de grups. 
o 2 vestidors d’àrbitres i tècnics. 

- Grada i passeig de grada 
 



 

CAPÍTOL II 
NORMES GENERALS 
 
Article 4 
Les persones que facin ús de la instal�lació se les considerarà esportistes o 
públic/visitants. 

- Usuari esportiu: són totes les persones practicants d’esport, l’alumnat, 
personal docent, personal tècnic, etc. de les entitats esportives, 
centres d’educació o particulars que poden fer ús dels espais 
esportius després de l’autorització prèvia d’ús per part de 
l’Ajuntament. 

- Públic i visitants: tota persona que vulgui venir a veure com a públic 
la pràctica esportiva, fent ús només de l’espai de grades. L’entrada 
de públic i visitants serà gratuïta. 

 
Article 5 
Les persones acompanyants dels esportistes menors de 6 anys podran accedir 
als vestidors per ajudar-los a canviar-se de roba, però mai no podran accedir a 
la zona de peus nets ni a pista.  
 
No és permesa l’entrada d’animals al recinte del PAV1, a excepció de gossos 
pigall. 
 
Article 6 
No són permesos els comportaments que puguin molestar o ferir la sensibilitat 
de les altres persones usuàries. 
 
Article 7  
És permès menjar únicament i exclusivament a la zona habilitada i 
degudament senyalitzada. Queda prohibit fumar a tota la instal�lació. 
 
 
CAPÍTOL III 
ACCESSOS I CIRCULACIONS. 
Article 8  
Tots els accessos a la pista estan controlats per un sistema de vídeo-vigilància. 
Abans d’accedir com a esportista/personal tècnic a la instal�lació, cal 
acreditar-se a recepció, demanar la clau pertinent i deixar un carnet com a 
mostra de fiança. Des de la recepció s’obriran les portes d’accés als vestidors. 
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats de l’entrenador i/o persona 
responsable del grup. Els equips/esportistes hi podran accedir segons l’horari 
de: 

- Entrenaments: l’accés als vestidors s’ha de realitzar durant els 20 
minuts anteriors a l’inici de l’entrenament. La sortida dels vestidors 
s’ha de realitzar durant els 20 minuts posteriors a l’acabament de 
l’entrenament. 

- Competicions: l’accés als vestidors s’ha de realitzar durant els 40 
minuts anteriors a l’inici de la competició. La sortida dels vestidors 
s’ha de realitzar durant els 30 minuts posteriors a l’acabament de la 
competició. 



 
L’accés de públic i visitants a la grada és lliure sempre que hi hagi activitat 
esportiva. La direcció de la instal�lació es reserva el dret d’admissió. 
 
Article 9 
Circulacions esportistes: és obligatori respectar la normativa de peus bruts i 
peus nets, que no permet l’accés a la pista vestit i/o amb calçat de carrer o 
brut. Les persones usuàries han d’accedir als vestidors, canviar-se de roba i 
calçat i accedir a la pista. 
 
Article 10 
És obligatori l’ús de sabatilles de bany en les zones de dutxes. 
 
Article 11  
L’accés als magatzems 1, 2 i 3 resta restringit només al personal responsable de 
cada equip (entrenadors, delegats). El material esportiu: porteries, cistelles, pals 
de vòlei, només pot ser manipulat pels/per les responsables de cada equip. 
 
Article 12 
Tindran accés a la sala de musculació exclusivament: 

Els clubs esportius locals: 
 1.- Autorització expressa de la Regidoria d’Esports amb sol�licitud prèvia 
del club. 
 2.- Esportistes sèniors federats en actiu i competint amb els clubs locals. 
  

Els programes esportius de l’Ajuntament: 
1.- Classes del gimnàs municipal, després d’inscripció prèvia. 

 
Per utilitzar la sala de musculació cal dur samarreta i pantalons esportius, 
mitjons i sabatilles esportives (no poden ser les mateixes del carrer) i tovallola 
per posar sobre les màquines i eixugar la suor, si s’escau, després de fer-ne ús. 
No és permès entrar bosses d’esports dins la sala de musculació. 
 
Article 13  
Per accedir a la sala de musculació els esportistes amb autorització hauran de 
demanar la clau a la recepció del Complex Esportiu i deixar el carnet 
d’identitat. La persona del DNI de la qual consti a recepció serà la responsable 
de la sala fins que retorni la clau. En sortir de la sala, és obligatori que la porta 
quedi tancada i la clau a recepció, i que s’informi de si hi ha qualsevol 
desperfecte o anomalia. En el cas que hi hagi altres persones utilitzant la sala, 
en el moment de marxar la responsable, s’haurà de pujar i fer el canvi de 
carnet per la clau, per traspassar també la responsabilitat de la sala. 
 
Article 14 
Les entitats esportives que usen regularment les instal�lacions, podran disposar 
de: 

- Clau de la porta del magatzem que se’ls hagi adjudicat o en el qual 
tinguin material propi de l’entitat. 

En el cas que alguna entitat disposi d’una altra clau, l’han de retornar 
obligatòriament a recepció. 
 



 

CAPÍTOL IV 
MAGATZEMS I MATERIALS ESPORTIUS. 
 
Article 15 
Es destinen tres magatzems per a material esportiu, els quals resten repartits de 
la següent manera: 

- Magatzem 1: s’hi col�locaran els patins i béns del Club de Patinatge 
Artístic Arenys de Mar. 

- Magatzem núm. 2: s’hi col�locaran els patins i béns del Club Hoquei 
Arenys de Mar. 

- Magatzem núm. 3: s’hi col�locaran els béns del Centre Excursionista 
Arenys de Mar. 

- Vestíbul de magatzems: s’hi col�locaran el següent material esportiu: 
o Cistelles bàsquet grans. 
o Cistelles petites de bàsquet. 
o Porteries de futbol sala. 
o Porteries d’hoquei. 
o Pals de porteria i xarxa de voleibol. 
o Taules d’àrbitres. 

Tot el material que es dipositi als magatzems és sota la responsabilitat de 
l’entitat. En cap cas no es podrà reclamar a l’Ajuntament per la pèrdua o 
perquè es facin malbé els béns que s’hi trobin guardats. 
 
Article 16  
Cada entitat serà la responsable del muntatge i desmuntatge dels elements 
esportius de pista (porteries, cistelles, pals de voleibol, etc.). La Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya, amb el seu personal de la instal�lació, 
col�laborarà en la mesura que pugui en el muntatge i desmuntatge. 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya serà responsable del 
muntatge dels marcadors electrònics, taules de jutges i megafonia/equip de 
so, el qual només podrà ser manipulat amb els seus operaris. 
 
Article 17 
1.-Les entitats són les responsables de deixar els elements esportius  (porteries, 
cistelles, pals de voleibol, etc.) de manera ben endreçada, als llocs 
corresponents. 
2.-Cada entitat és responsable del seu propi material esportiu, que dipositaran 
de forma neta i endreçada als espais de magatzems que se’ls cedeixin. 
L’Ajuntament no és responsable ni es farà càrrec de cap pèrdua i/o robatori. 
 
 
CAPÍTOL V 
VESTIDORS. 
 
Article 18 
Els vestidors són l’espai destinat a canviar-se de roba i treballar hàbits 
d’higiene. En cap cas no és un lloc de reunions. La clau dels vestidors s’ha de 
demanar a la recepció del Complex. Els horaris de vestidors i la seva distribució 
seran competència de l’empresa concessionària del Complex Esportiu. 
 



Article 19  
Els entrenadors i/o delegats d’equip són els responsables del control dels 
esportistes dins del vestidor. Cal que avisin a recepció cada vegada que es 
trobin qualsevol desperfecte i/o anomalia. 
 
Article 20 
Els 4 vestidors de grups són per a l’ús dels equips, tant als  entrenaments com 
als partits. 
 
Article 21 
Els 2 vestidors destinats a personal tècnic i àrbitres només s’usaran quan hi hagi 
competició i no podran ser mai utilitzats per emmagatzemar-hi productes de 
neteja ni com a ús del personal que imparteix cursets per a la UFEC. Qualsevol 
club podrà demanar la clau perquè s’hi puguin canviar els seus monitors i els 
àrbitres durant els partits. 
 
CAPÍTOL VI 
ESPAI DE GRADES. 
 
Article 22  
La grada disposa d’una capacitat de 200 persones assegudes. És 
responsabilitat dels tutors/adults que els menors d’edat no corrin per les grades 
i no s’enfilin a la seva estructura. 
 
Article 23 
L’espai del passeig de grada és un espai per a l’ús del públic, per tant, no és un 
espai esportiu i resta prohibit jugar-hi a pilota. Així mateix, podrà ser un espai 
d‘exposicions i un espai d’espera.  
Amb autorització prèvia de l’Ajuntament i de la UFEC, les entitats podran 
muntar una zona de venda de refrescos i begudes no alcohòliques i menjar 
fred/snacks per als torneigs i actes esportius. 
 
Article 24 
El públic podrà fer ús dels lavabos públics (homes/dones/persones amb 
discapacitat -nadons) situats al costat de la recepció del Complex, els quals 
han d’estar oberts sempre que hi hagi activitat en qualsevol dels pavellons. 
 
 
DISPOSICIONS FINALS 
Aquest annex complementa el Reglament d’ús de les instal�lacions esportives 
municipals. Tot allò que no estigui legislat en aquest annex serà decidit en 
l’assemblea del consell municipal d’entitats i per l’Ajuntament. 


