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Administració Local

2012-00778
Ajuntament de l'Aldea

ANUNCI

Es fa públic, per a coneixement general, que el Reglament regulador de la cessió d’ús d’instal·lacions municipals,
que el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea va aprovar inicialment el dia 2 de desembre de 2011, ha esdevingut definitiu
al no haver-se reclamat en contra seva al llarg del termini d’informació pública a què es va sotmetre.

Així mateix, es fa públic el text íntegre de l’Ordenança esmentada, que s’insereix a continuació.

Contra els acords anteriors, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació. No obstant això, s’hi pot interposar qualsevol
altre recurs si es considera procedent.

L’Aldea, 24 de gener de 2012.
L’alcalde-president, Daniel Andreu i Falcó

REGLAMENT MUNICIPAL REGULAR DE LA CESSIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS A ENTITATS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant LRBRL), reconeix
al Municipi la facultat de promoure, dins l’àmbit de llurs competències, tota classe d’activitats i prestar quants serveis
públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
La població associativa del Municipi constitueix un grup veïnal que precisa determinats serveis o prestacions
municipals, per tal de poder dur a terme les finalitats que els són pròpies.
La necessitat, per tant, de facilitar a aquestes Entitats els mitjans adients perquè compleixin els seus objectius,
aconsellen que es reguli l’ús, organització i funcionament de les instal·lacions que se’ls poden oferir.
El present reglament, fruit de la potestat reglamentària i d’autoorganització reconeguda als Ens Locals pels articles
4 de la LRBRL, 8 del Decret Legislatiu 2/2003, per mitjà del qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya (en endavant LMRLC) i 4 del Reial Decret 2568/1986, pretén definir les instal·lacions que es
podran cedir a les associacions, establir els procediments per la seva utilització i les normes de règim intern, i
determinar els òrgans de control.

Article 1. Naturalesa del Reglament.
Aquest Reglament és d`ordre púbic i té per objecte regular l’ús de les instal·lacions que desprès s’assenyalaran,
Les seves disposicions són obligatòries per a tots els usuaris de les instal·lacions i púbic en general.

Article 2. Denominació i situació de les instal·lacions que es poden cedir.
Les instal·lacions que es poden cedir per ser usades per les entitats o associacions són les següents:
- totes les instal·lacions, estàncies i espais de titularitat municipal que estiguin en disposició de ser cedits/des.

Article 3. Naturalesa i fins.
Les instal·lacions detallades a l’article anterior, i aquelles que en un futur es podessin obrir al públic, es configuren
com un servei públic municipal dependent de l’Alcaldia, per correspondre-li la direcció de tots els serveis municipals,
i en el seu cas, de les Regidories delegades, i llur utilització es regirà pel present Reglament.
Es configuren com a dependències destinades a dotar el caràcter formatiu i convivencial de totes les associacions
que en poden fer ús, i així aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat, amb el foment dels valors de
caire social, cultural i recreatiu.
El seus fins són:
- Servir de marc a les activitats programades per les associacions o entitats a les quals es pot cedir el seu ús.
- Possibilitar a les associacions de tot caire, que puguin disposar de llocs adequats per als seus fins.
- Aquells altres semblants als assenyalats anteriorment.



El fet que es cedeixi l’ús a l’Entitat que sigui, no impossibilita que la instal·lació pugui estar a disposició de la mateixa
Corporació Local, d’altres usuaris o d’altres entitats, d’acord amb els criteris que s’especifiquen en aquest Reglament
i sempre que sigui compatible.

Article 4. Petició d’ús de les instal·lacions.
La sol·licitud d’ús de la instal·lació que sigui es farà pel representant de l’entitats o associació, per mitjà d’instància
adreçada al Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament, i a la que s’acompanyarà la memòria especificada a l’article 7.
En la instància esmentada al paràgraf que antecedeix, es consignarà clarament:
- la instal·lació que es demana.
- temps per al qual es sol·licita l’ús.
La dita instància es presentarà al Registre General de la Corporació, abans del dia 20 de gener de cada exercici,
per les peticions que es formulin de què es cedeixi la instal·lació per a tot l’any, i amb un mes d’antel·lació, com a
mínim, per a la resta, sense perjudici que en casos excepcionals, degudament justificats, es puguin admetre peticions
subscrites en altres períodes.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Aldea, una vegada rebudes les peticions, i a la vista dels criteris de
prioritats i dels usos compromesos, autoritzarà o no la utilització de la instal·lació.

Article 5. Dels usuaris. Obligacions.
Els usuaris de les instal·lacions cedides, es subjectaran a les disposicions que conté el present Reglament, així com
a les indicacions que emeti l’administració, en relació a la conservació de la mateixa.
L’Entitat o associació que obtingui permís per fer ús de l’immoble adquireix les següents obligacions:
- redactar amb els serveis municipals, abans d’entrar a la instal·lació, una acta que reflexi l’estat físic de l’immoble i
instal·lacions.

- elaborar conjuntament amb els serveis municipals, un inventari que signaran ambdues parts, comprensiu dels béns
mobles que es troben a l’interior de la instal·lació que es cedeix.

- reparar els danys i perjudicis ocasionats a la instal·lació cedida, per culpa o negligència dels usuaris, durant el
temps que la usi l’entitat o associació.

- reparar els danys i perjudicis ocasionats a la instal·lació cedida, que es detectin una vegada acabat el termini d’ús,
sempre que es comprovi que el dany es va originar per culpa o negligència dels usuaris.

- procurar la conservació material del immoble.
- dur a terme la neteja de la instal·lació. 
- fer el manteniment ordinari de la instal·lació.
- retornar la instal·lació municipal degudament neta i en condicions d’ús, una vegada finit el termini per al qual es
cedeix.

- assumir la responsabilitat de la seguretat a l’interior de l’immoble.
- assumir l’obligació del compliment de normatives referents a salut i higiene en espais públics.
- assumir la responsabilitat directa e indirecta de totes les activitats que desenvolupi dins l’immoble cedit.
- l’ús d’un local públic municipal comportarà l’obligatorietat, per part del representant de l’entitat, d’assistir a totes
les convocatòries de reunió del Consell de Participació Ciutadana. En el cas que per força major, el representant
nomenat no hi pugui assistir, serà substituït per un membre de la Junta de l’Entitat corresponent.

- disposar de quantes autoritzacions, permisos i assegurances exigeix la legislació vigent, per dur a terme les
activitats que pretén fer dins la instal·lació cedida.

- les altres que determini l’Ajuntament, previ avís per escrit.
- l’incompliment d’aquestes obligacions podrà significar la pèrdua del dret d’ús del corresponent local públic municipal.

Article 6. Prohibicions.
- Es prohibeix que l’Entitat o associació a qui es cedeix l’ús, pugui subarrendar, o cedir la instal·lació.
- Es prohibeix dur a terme dins la instal·lació, una activitat diferent a les especificades a la memòria que es descriu
a l’article 7.

- Es prohibeix la venda d’aliments, begudes alcohòliques i estupefaents, a l’interior de les instal·lacions que es
cedeixin.

- Es prohibeix la introducció d’aliments, begudes alcohòliques i estupefaents a dins les instal·lacions, tret d’aquells
casos d’esdeveniments socials i aquells en què no es persegueixi afany de lucre, i prèvia autorització expressa del
President de la Corporació Local.

- Es prohibeix fer esdeveniments amb fi de lucre, o que per llur naturalesa alterin l’odre dins les instal·lacions que es
cedeixin.
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Article 7. Activitats a desenvolupar dins les instal·lacions.
Les activitats que es podran dur a terme dins la instal·lació cedida, seran les pròpies de l’entitat o associació que
demana l’ús.
L’entitat o associació que demani usar alguna instal·lació, elaborarà una memòria, o pla d’usos, detallant-se
degudament les activitats que pretén dur a terme dins la instal·lació que demana i els terminis previstos de durada
de cadascuna.

Article 8. Òrgan de control.
Ateses les competències regulades a la LRBRL i R.D. 2568/1986, la direcció de les instal·lacions que es cedeixin,
recaurà en l’Alcalde, qui podrà ostentar la dita direcció de manera directa o delegar en qualsevol Regidor o Regidora.

Article 9. Règim sancionador.
La normativa que s’aplicarà en relació al règim sancionador, serà el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual
s'aprova el Reglament del Procedimient per l’exercici de la Potestat Sancionadora i el què es disposa a la Ley
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedimient Administratiu
Comú.
Prèvia la instrucció del pertinent expedient, s’imposaran les sancions que s’escaiguin, a aquelles persones i/o grups
que no compleixin les normes del present Reglament. 
La imposició de la sanció s’efectuarà prèvia audiència de l’associació o entitat responsable i/o dels seus
representants legals, els quals en el termini de deu dies podran presentar les al·legacions que considerin oportunes. 
A la vista d’aquestes actuacions l’instructor de l’expedient efectuarà la corresponent proposta de resolució que
contindrà la descripció dels fets, la identificació de les persones responsables, les infraccions que aquests fets puguin
constituir, amb indicació de la normativa infringida i les sancions aplicables.
La resolució de l’expedient i imposició de les sancions correspon a l’Alcalde o persona en qui delegui. Contra la
sanció imposada es podrà interposar recurs de reposició davant de l’Alcalde en el termini d’un mes a comptar des
de la notificació de la sanció. 

Article 10. Responsabilitats per l’ús de les instal·lacions.
Amb caràcter general l'Ajuntament de L’Aldea, no serà responsable de les lesions que pugui tenir l'usuari per un
mal ús o incompliment de les normatives exposades en el present reglament o normativa d’aplicació. 
L'Ajuntament no es farà responsable front l'usuari en cas d'accident o desperfectes derivats de l'incompliment de la
present normativa, així com per un comportament negligent d'altre usuari o mal ús de les instal·lacions, equipaments
i servei. 
La responsabilitat per actes comesos pels menors, quan puguin accedir a les instal·lacions, correspondran a aquest
de conformitat amb les disposicions que regulen aquest tipus d'activitats en el Codi Civil i Penal.

Disposicions addicionals.
- Els dubtes que es puguin suscitar en la interpretació i aplicació d’aquest Reglament, es resoldran aplicant, previs
els informes tècnics i jurídics escaients, les normes aplicables a l’Administració Local.

- Totes les qüestions o divergències que puguin sorgir s'hauran de resoldre per la via administrativa o per la jurisdicció
contenciosa administrativa, amb expressa renúncia per part de l’associació o entitat a qui es cedeixi la instal·lació,
a la jurisdicció dels tribunals que li podessin pertocar.

- Els preceptes d'aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que
són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL.
Aquest Reglament, un cop aprovat definitivament, finalitzat el preceptiu període d’informació pública, entrarà en
vigor una vegada passat el termini que preveu l’article 65.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 11/1999.

Aprovació.
Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en la seva sessió del dia 2 de desembre de 2011. En
dono fe.

L’Aldea, 5 de desembre de 2011.
L'Alcalde,                 La Secretària,
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