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1. Introducció
L’Ajuntament del Prat de Llobregat té entre els seus objectius i competències
promoure l’activitat física i l’esport entre els ciutadans del municipi, especialment
entre els infants i joves, mitjançant la gestió de les instal·lacions esportives i la
cooperació amb altres ens públics i privats.
Un dels elements clau de la realitat esportiva del municipi és el treball que
desenvolupen diàriament les entitats, coordinant i dinamitzant l’activitat física dels
nostres ciutadans.
Aquestes permeten la realització de projectes conjunts i
compartits amb un impacte positiu a la ciutat, el foment de la cohesió i inclusió
social.
El teixit associatiu, per a l’execució de les seves activitats, requereix d’altres
col·laboracions, per tal de poder disposar d’una millor infraestructura. Per aquest
motiu, l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha d’establir uns criteris generals i
objectius per a la distribució dels recursos municipals.
Els espais esportius municipals són limitats i, conseqüència de l’important volum
d’activitat esportiva de la ciutat, s’estan buscant alternatives per incrementar les
zones de pràctica i optimitzar al màxim totes les instal·lacions del Prat.
L’ús dels espais esportius dels centres educatius de Secundària és una oportunitat
per millorar el volum d’espais disponibles per a la pràctica de l’activitat de les
diferents entitats i, el seu ús/distribució, hauria de condicionar-se als mateixos
criteris generals que s’estableixen en aquest document.
El treball conjunt amb les direccions dels centres educatius ha de permetre la
transmissió d’aquest projecte de ciutat i garantir un benefici educatiu i social
directe cap a l’institut.

2. Centres i espais disponibles
L’Ajuntament del Prat de Llobregat disposa d’una important xarxa d’instal·lacions
esportives municipals, dedicades tant a l’ús de persones abonades com a l’ús de la
pràctica de les diferents entitats esportives.
La convivència entre totes les persones usuàries dels centres esportius de la ciutat
(instal·lacions esportives municipals, centres educatius) ha de garantir-se en base
a l’aplicació dels criteris establerts en aquest document.
Els espais esportius municipals disponibles són:
CEM Sagnier

Piscina
Pista Atletisme
Sala musculació entitats
Pavelló
Sala de boxa
Camp de futbol

CEM Estruch

Pavelló J. Busquets
Sala inferior
Sala superior
Pistes poliesportives exteriors
Patinòdrom
Camp de Futbol
Rocòdrom

CEM Fondo d’en Peixo

Piscina
Sala polivalent
Pavelló X. Marcilla

CEM Julio Méndez

Pavelló
Sala polivalent
Camp de futbol

Paral·lelament, els espais de centres educatius de Secundària són:

IES Estany de la Ricarda

Gimnàs

El centre disposa a l’exterior de pista futbol sala i de
bàsquet, però sense il·luminació.

IES Baldiri Guilera

Gimnàs

El centre disposa a l’exterior de pista futbol sala i de
bàsquet, però sense il·luminació.

IES Les Salines

Gimnàs

El centre disposa a l’exterior de pista futbol sala i de
bàsquet, però sense il·luminació.

IES Salvador Dalí

Gimnàs

El centre disposa a l’exterior de pista futbol sala i de
bàsquet, però sense il·luminació.

IES Ribera Baixa

Gimnàs
Pista poliesportiva

El centre disposa a l’exterior d’espais amb il·luminació.

3. Definició del procediment de petició i cessió d’espais
El procediment descrit en aquest document pretén donar objectivitat a l’assignació
dels diferents espais disponibles, garantir la idoneïtat i qualitat de les activitats, i
minimitzar les gestions d’avaluació quantitativa únicament als casos amb
coincidència de peticions.
Per facilitar la comprensió del procés, s’adjunta el següent protocol:

No

Nivell Normatiu

Instància-petició
Compleix els requisits imprescincibles?

Sí
Centre Esportiu

Centre Educatiu
1r nivel: AMPA
2n n.: altra AMPA

Nivell Homologació

3r nivel: entitat

“Q qualitat”
o AMPA

Altres
entitats
Assoliment
criteris
generals?

No

Sí

Existeix coincidencia o descadord en l’assignació d’espais?

Sí

Baremació criteris quantitatius
Definició/assignació del Pla d’Ús

Nivell Quantitatiu

No

4. Nivell Normatiu
Les entitats sol·licitants d’ús d’espais esportius municipals i/o centres educatius de
Secundària han de complir obligatòriament els següents requisits:
1. Estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat.
2. Tenir una antiguitat mínima de 2 temporades completes d’activitat
(setembre a juny), prèvies a l’inici del curs on es realitza la cessió de l’espai.
3. Disposar de les assegurances pertinents, tant a nivell de pòlissa de
Responsabilitat Civil com a nivell d’esportistes i tècnics.
4. Complir les obligacions derivades de la Llei de protecció de dades de caràcter
personal.
5. Complir allò establert a la Llei Orgànica de protecció jurídica del menor.
6. Garantir la formació adequada dels tècnics/ques que desenvoluparan
l’activitat, així com la seva regulació dins del marc laboral o de voluntariat.
Excepcionalment, si l’entitat sol·licitant per a l’ús dels espais esportius dels centres
educatius és una AMPA, no serà necessari el compliment del requisit 2 d’aquest
apartat.
La validació d’aquests requisits imprescindibles es realitzarà des de la Secció
d’Esports per als espais dels complexos esportius, i des dels propis centres
educatius per a les seves dependències.
En el cas de no-compliment d’aquests requisits mínims exigibles, les sol·licituds
quedaran desestimades.

5. Nivell d’Homologació
5.1.

Homologació per a sol·licituds en centres educatius

L’homologació de les sol·licituds generades per la pròpia AMPA del centre educatiu o
altres AMPA del municipi, serà automàtica. Les entitats/clubs del municipi es
regiran per les condicions establertes en el punt 5.2. d’aquest document.

5.2.

Homologació per a sol·licituds en complexos esportius

L’homologació serà automàtica en els següents casos:
- entitats que disposin del segell de qualitat, Certificació de Qualitat d’Escola
Esportiva Prat de Qualitat, creat per l’Ajuntament
- AMPA que sol·licitin l’ús dels espais esportius dels CEM
Per a la resta de sol·licituds, l’homologació de les entitats/clubs sol·licitants
dependrà en general del nivell d’assoliment dels següents criteris:
a) Interès del projecte a la ciutat: valorant aspectes relacionats amb:
• Projectes conjunts i compartits amb altres entitats que tinguin un impacte
positiu a la ciutat.
• Potenciar el coneixement extern i la imatge de la ciutat.
• Garantir un nivell d’oferta que respongui a les necessitats i demandes del
teixit social.

•

Donar suport i potenciar l’arrelament i l’estructuració del sistema esportiu
local, entès com una part del conjunt de promotors d’ofertes de serveis i
activitats esportives.

b) Consolidació de l’activitat existent
• Consolidar els agents que ofereixen serveis esportius a la població i
fomentar aquells de gran arrelament a la vida esportiva de la ciutat.
• Sempre que l’oferta existent sigui suficient a la potencial demanda,
minimitzar la duplicitat de serveis esportius de les entitats. Especialment,
limitar l’accés a aquelles originades per escissions d’entitats existents a la
ciutat i de cert nivell de consolidació.
c) Diversificació de l’oferta municipal
• Facilitar la promoció d’activitats o disciplines esportives que tinguin dèficit
d'activitats anàlogues al municipi, valorant inicialment l’interès del projecte a
la ciutat.
• Potenciar la distribució homogènia de l’oferta esportiva als diferents
districtes de la ciutat, no creant desequilibris.
d) Qualitat de l’activitat esportiva
• Projecte esportiu que entengui la formació dels seus practicants com un
itinerari esportiu, amb una planificació de l’aprenentatge del seu esport.
• Identificació dels valors de l’entitat i implantar accions per la promoció
d’aquests.
• Vetllar per la promoció dels hàbits de vida saludables als seus esportistes i
tècnics: esport, alimentació, conductes i comportaments saludables.
e) Apropament de la pràctica a diferents col·lectius
• Impacte que tingui l'activitat i el nombre de persones a qui s'adreça.
• El foment de la cohesió i inclusió social, reconeixent el valor de cadascun
dels ciutadans i garantir la seva possibilitat de participació activa a partir de
l’atenció a la seva diversitat.
• Facilitar l’accés a la pràctica esportiva d’aquells col·lectius, que per raons
socioculturals i/o econòmiques, no hi accedeixin de forma habitual, garantint
la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania.
L’avaluació de la homologació es realitzarà per la Secció d’Esports de l’Ajuntament
del Prat de Llobregat i, en cas d’informe negatiu en base a aquests criteris, les
sol·licituds quedaran desestimades.

6. Nivell Quantitatiu
6.1.

Per a sol·licituds en centres educatius

La cessió dels espais esportius de les escoles dependrà dels següents nivells:
Primer nivell

Es prioritzarà l’activitat organitzada des del propi centre
educatiu, així com la seva AMPA i/o Associació Escola
Esportiva.

Segon nivell

Activitats proposades per AMPA’s de centres educatius de
primària o secundària del municipi.
En cas de tenir diverses sol·licituds, es facilitarà l’accés al
centre per a les activitats de les escoles més properes
geogràficament.

Tercer nivell

6.2.

Els espais disponibles un cop assignades les propostes de 1r i
2n nivell, es distribuiran en base als mateixos criteris en
l’apartat 6.2. d’aquest document.

Per a sol·licituds en complexos esportius

Si un cop analitzades les propostes presentades existeixen competències per a
l’ocupació d’un mateix espai esportiu, sense acord de les entitats sol·licitants,
s’aplicarà la distribució en funció de criteris de valoració objectiva.
a) Foment de l’esport en edat escolar

30 punts

Indicador: número de llicències de Jocs Esportius Escolars. Es valorarà el número
d’esportistes actius al programa informàtic de gestió de JJEE del Consell Esportiu
del Baix Llobregat.
Es comptabilitzarà el número de llicències de la temporada prèvia a la temporada
per a la que es valora la cessió d’espais.
Fórmula:
Puntuació = (

Número de llicències a valorar d'una entitat
Número de llicències de l'entitat amb major quantitat

b) Foment de l’esport federat

) x 30

20 punts

Indicador: número de llicències federatives. Es valorarà el número d’esportistes
actius al programa informàtic de gestió de la Federació Esportiva corresponent
(caldrà aportar la relació de llicències en document emès per la federació).
Es comptabilitzarà el número de llicències de la temporada prèvia a la temporada
per a la que es valora la cessió d’espais.
Fórmula:
Puntuació = (

Número de llicències a valorar d'una entitat
Número de llicències de l'entitat amb major quantitat

c) Foment de l’esport femení

) x 20

15 punts

Indicador: número de llicències d’esportistes femenines, tant de jocs esportius
escolars com federatives.
Es comptabilitzarà el número de llicències de la temporada prèvia a la temporada
per a la que es valora la cessió d’espais.
Fórmula:
Puntuació = (

Número de llicències a valorar d'una entitat
Número de llicències de l'entitat amb major quantitat

) x 15

d) Antiguitat de la entitat

10 punts

Indicador: anys d’antiguitat de l’entitat. Es comptabilitzarà l’any actual de la
sol·licitud, restant l’any de fundació segons dades del registre d’entitats municipal.
Fórmula:
Puntuació = (

Anys d'antiguitat de l'entitat a valorar
Número d'anys de l'entitat amb major antiguitat

e) Número de socis acreditat

) x 10

10 punts

Indicador: número de socis majors de 18 anys amb dret a veu i vot a l’assemblea
de socis.
Es valorarà la quantitat de socis presentada en la sol·licitud de subvencions
d’Esports de la temporada prèvia a la temporada per a la que es valora la cessió
d’espais. En cas de que l’Ajuntament no disposi d’aquesta dada, serà reclamada a
l’entitat corresponent.
Fórmula:
Puntuació = (

Número de socis de l'entitat a valorar
Número de socis l'entitat amb major quantitat

f) Número de tècnics contractats

) x 10

10 punts

Indicador: número de tècnics/ques amb contracte laboral, per a un període mínim
d’octubre a maig.
Es valorarà la quantitat de contractes presentats en la sol·licitud de subvencions
d’Esports de la temporada prèvia a la temporada per a la que es valora la cessió
d’espais. En cas de que l’Ajuntament no disposi d’aquesta dada, serà reclamada a
l’entitat corresponent.
Fórmula:
Puntuació = (

Número de tècnics de l'entitat a valorar
Número de tècnics l'entitat amb major quantitat

g) Participació en programes d’inclusió social

) x 10

2,5 punts

Indicador: número d’esportistes amb ajuts individuals per a
d’activitats extraescolars de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

la realització

Es valorarà la quantitat d’infants i joves que hagin formalitzat la inscripció en
l’entitat en la temporada prèvia a la temporada per a la que es valora la cessió
d’espais. L’Ajuntament disposa d’aquet número d’esportistes per a aquesta
avaluació.

Fórmula:
Número d'esportistes amb ajuts de l'entitat a valorar
Puntuació = (
) x 2,5
Número d'esportistes amb ajut l'entitat amb major quantitat

h) Número de tècnics voluntaris

2,5 punts

Indicador: número de tècnics/ques amb contracte de voluntariat, per a un període
mínim d’octubre a maig.
Es valorarà la quantitat de tècnics presentats en la sol·licitud de subvencions
d’Esports de la temporada prèvia a la temporada per a la que es valora la cessió
d’espais. En cas de que l’Ajuntament no disposi d’aquesta dada, serà reclamada a
l’entitat corresponent.
Fórmula:

Puntuació = (

Número de tècnics de l'entitat a valorar
Número de tècnics l'entitat amb major quantitat

) x 2,5

Un cop obtingudes les puntuacions finals de cada una de les entitats sol·licitants
d’un mateix espai esportiu, es farà una distribució proporcional a la puntuació
obtinguda.

7. Obligacions de les entitats que fan ús dels espais
A nivell general, totes les entitats que tinguin la cessió d’espais hauran de:
•

Presentar la previsió de places, dies/horaris/centre/espais d’activitat i/o
actes puntuals previstos per a tot el curs dins dels terminis establerts.
Donar avís als tècnics de referència de l'ajuntament de qualsevol canvi o
modificació sobre el pla d'ús definit a l'inici de curs. En cas d’organització
d’una activitat o acte no previst a l'inici de la temporada, sol·licitar a
l'ajuntament autorització amb un mínim de 15 dies d'antelació.

•

Definir una persona de referència dins de l’entitat per a la coordinació amb
la Secció d’Esports i/o centre educatiu.

•

Fer un bon ús de tots els serveis de les instal·lacions i fer-se responsable
econòmicament de les despeses que se'n puguin derivar dels desperfectes
que es puguin produir com a conseqüència d’un mal ús per part dels seus
esportistes o altres persones vinculades a l'entitat. Igualment, l’entitat haurà
d’adoptar les mesures correctores per tal d'evitar la reiteració d'aquest tipus
d'incidents.

•

Assumir la totalitat dels costos d’adquisició de material fungible i de
manteniment d’aquells elements necessaris per al desenvolupament de les
seves activitats.

7.1.

Obligacions als centres educatius

Les entitats que facin ús d’espais esportius de centres de secundària hauran de:
•

Accions de promoció de la disciplina esportiva de l’entitat en horari lectiu per
a alumnat de l’institut, en coordinació amb la direcció del centre. En base a
les preferències de l’institut, aquesta activitat pot ser una d’aquestes dos
opcions:
o Sessions per nivell i grup dins de l’horari d’Educació Física
o Jornades específiques de promoció que acullin a diferents grups i/o
nivells.

•

Accions de promoció de la disciplina esportiva de l’entitat en horari
extraescolar. Es concretarà en coordinació amb l’AMPA i el departament
d’Educació Física de l’institut. Aquesta activitat estarà dirigida a l’alumnat
del propi institut, socis del Club Esport Jove de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat i, en últim extrem, a joves de la ciutat.
Les característiques d’aquesta activitat han de ser:
o Durada: d’octubre a maig inclosos
o Preu per alumne: màxim 20€/mes per 2 sessions setmanals
o Mínim número alumnes per obrir curs: 7
o Horari: preferiblement de 16.30 a 17.30 h
o Distribució de grups: en funció de les característiques de la disciplina,
valorar agrupar els grups amb 1r-2n, 3r-4t i Batxillerat.
o Objectius: promoció de l’activitat física a nivell d’iniciació,
incorporació d’hàbits esportius i foment de la cohesió social dels
esportistes.

•

Les activitats i entrenaments de l’entitat es realitzaran a partir de les 18h,
podent avançar únicament l’horari d’inici sota autorització expressa de la
direcció de l’institut.

•

Fer-se càrrec de l’obertura i tancament del centre educatiu, sota les
indicacions de l’equip directiu del mateix.

•

Garantir el mateix estat de neteja i ordre dels espais utilitzats.

•

Fer-se càrrec del cost de l’obertura de la instal·lació, en base al següent
quadrant de preus hora de referència per temporada esportiva (d’octubre a
juny):
Espai
Gimnàs
Pista poliesportiva exterior
Vestidors amb dutxes (per dia/setmana)
Neteja dels espais

Preu/hora/temporada
150€
200€
50€
A concretar amb el centre educatiu

Les hores d’activitats extraescolars per a alumnes del centre educatiu
estaran exemptes de pagament.

Aquests preus són orientatius, es pagaran directament al centre educatiu i
es revisaran anualment.
•

Coordinar amb el centre les accions necessàries a nivell de seguretat, fent
trasllat del Pla d’Autoprotecció de la instal·lació i complimentant el formulari
de seguretat del Departament d’Educació.

7.2.

Obligacions als complexos esportius municipals

Les entitats que facin ús d’espais esportius municipals hauran de:
•

Garantir el compliment de l'Ordenança Reguladora de l'ús
instal·lacions esportives municipals entre tots els alumnes usuaris.

de

les

•

Participar en campanyes específiques de la Secció d’Esports en la promoció
de valors, campanyes de salut o similars.

•

Col·laborar amb l’aportació de voluntariat, de més de 16 anys, per a
l’organització de la Cursa Popular (primera setmana d’octubre).

8. Durada i procediment de la cessió d’espais
El procediment de definició i assignació del Pla d’Ús de temporada és:
a) Instància: petició d’ús per escrit per part de l’entitat esportiva, club o AMPA.
b) Homologació: procés que l’entitat sol·licitant acredita uns requeriments
mínims de solvència i qualitat en el servei i en la gestió.
c) Criteris de quantificació: s’aplicaran criteris objectius de valoració en els
casos on existeixi competència per a l’ocupació d’un mateix espai esportiu,
sense acord de les entitats sol·licitants.
d) Creació del Pla d’Ús: a partir de les sol·licituds presentades es crearà el pla
d’ús de cada espai dels centres esportius municipals.
Posteriorment, es convocarà una Comissió entre les direccions dels centres
educatius de Secundària de la ciutat i representants de la Secció municipal
d’Esports i Departament municipal d’Educació. Aquesta Comissió donarà la
conformitat definitiva a l’avaluació i distribució de les diferents sol·licituds en
centres educatius per a la propera temporada esportiva.
Un cop lliurades les sol·licituds, i realitzada l’avaluació descrita en aquest document
i, abans del 30 de juny, es notificarà per correu electrònic l’espai assignat a l’entitat
sol·licitant i a la resta d’interessats.
e) Conveni-autorització: es formalitzarà un conveni per a la cessió dels espais.
En cas d’ús de centres esportius municipals, el/la sol·licitant signarà el
conveni amb el mateix Ajuntament. En cas d’ús d’espais a centres educatius,
el/la sol·licitant signarà el conveni directament amb el propi centre.

Aquest conveni tindrà una durada d’una (1) temporada esportiva i no representarà
cap tipus de compromís o puntuació extraordinària en l’avaluació de futures
temporades.
Les temporades esportives es consideren:
-

En centres esportius municipals: des de l’1 de setembre fins al 30 de juny.
Els dies d’obertura es publiquen anualment al web municipal.
En centres educatius: des de l’1 d’octubre (inclòs) fins al 22 de juny. Els dies
de possible cessió d’espais són de dilluns a divendres.

9. Documentació, forma, termini on s’han de presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds es definirà anualment, però coincidirà amb
la primera quinzena del mes de maig.
Durant la primera quinzena de maig s’obrirà el termini de presentació de sol·licituds
d’espais esportius, ja sigui de centres esportius municipals com de centres
educatius.

9.1.

Per a centres educatius

La tramitació de les peticions per a ús dels espais esportius dels instituts serà:
-

Per a AMPA del propi centre o altres AMPA de la ciutat: lliurament de la
sol·licitud i projecte esportiu a la direcció del centre educatiu.
Per entitats: segons el procediment detallat al punt 9.2. d’aquest document.

9.2.

Per a complexos esportius

Les sol·licituds es podran presentar a través de l’Oficina Municipal d’Atenció al
Ciutadà (OIAC).
L’entitat o AMPA sol·licitant d’espais als CEM haurà d’adjuntar una instància
genèrica de sol·licitud i un projecte esportiu on es puguin avaluar els criteris
definits en aquest document. Annex a aquest projecte haurà d’aportar la proposta
d’espais esportius, dies i horaris a sol·licitar per a la següent temporada esportiva.

