
 

 

 

ASSUMPTE: Reglament d’ ús de les activitats esportives de la zona verda situada a 

l’avinguda Castellot s/n.  

 

 

INFORME TÈCNIC ESPORTS 

 

Atès l’ interès de l’EMD de Valldoreix per a fomentar la pràctica de l’activitat esportiva 

a Valldoreix com a base d’uns hàbits de vida saludable.  

 

Atès que des de l’EMD de Valldoreix s’ha adaptat la zona verda situada a l’avinguda 

Castellot s/n per a que els veïns i veïnes de Valldoreix puguin practicar esport de forma 

gratuïta. 

 

Atesa la necessitat de regular l’ús públic de l’espai per tal de garantir que en puguin 

gaudir tots els veïns i veïnes en les mateixes condicions i evitar que se’n faci un mal ús.  

 

Per tot l’anterior, es conclou: 

 

Informar favorablement el Reglament d’Ús Esportiu de la Zona Verda de l’Avinguda 

Castellot s/n. 

 

 

Valldoreix, 10 de juliol de 2013 

 

 

 

Laura Suari Andreu  
Tècnica d’Esports 
  

 



 
 

 
 

REGLAMENT DE L’ÚS DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES DE LA ZONA VERDA DE 

L’AVINGUDA CASTELLOT, S/N 

 

Des de l’EMD de Valldoreix es pretén promocionar la pràctica de l’activitat esportiva 

a Valldoreix, com a base d’uns hàbits saludables, cohesió social i dinamisme. Amb 

aquesta finalitat s’ha habilitat un ús esportiu a la zona verda situada a l’avinguda del 

Castellot s/n, d’ús públic per a tots els veïns i veïnes de Valldoreix.  

 

1. OBJECTE 

L’objecte del present Reglament és el d’establir les condicions per a la pràctica 

esportiva de la zona verda situada a l’avinguda del Castellot s/n.   

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI HABILITAT.  

Es delimitarà un camp de futbol gran de dimensions de 90 per 45 metres, i dos 

camps de futbol transversals de 45 per 50 metres.  

 

3. HORARI  

L’horari d’utilització permesa per a l’ús esportiu de la zona verda és el següent:  

 

DILLUNS A DIVENDRES:      09:00 - 21:00 hores 

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS:    10:00 - 21:00 hores  

 

Fora de l’horari establert no està permesa la pràctica de cap esport a la zona verda, 

podent-se imposar la sanció corresponent.  

 

4. RESERVA 

- L’ús esportiu de la zona verda requereix de reserva prèvia a través de la pàgina 

web de l’EMD de Valldoreix (www.valldoreix.cat) 

- La reserva haurà d’anar a nom d’una persona major d’edat que es faci 

responsable i que haurà de facilitar les dades següents: nom, telèfon de 

contacte, adreça i DNI. 

- La reserva és gratuïta per a tots els usuaris 

- Es podrà reservar per una franja mínima d’ una hora i màxima de dues hores/dia. 

Una mateixa persona no podrà realitzar la reserva de dues franges horàries 

consecutives.  

- L’Àrea d’Esports té el dret d’anul·lar les reserves per causa d’interès públic, 

havent-se de comunicar a les persones interessades el més aviat possible. 

http://www.valldoreix.cat/


 
 

 
 

- La persona que faci la reserva es farà responsable del correcte ús de l’espai.  

- Serà possible realitzar un ús esportiu de la zona verda sense reserva prèvia, 

sempre i quan no estigui sent utilitzada. Havent-se d’abandonar en cas que arribi 

un grup de persones que disposi de reserva.   

- La reserva s’haurà de fer per un mínim de 6 persones pels camps petits i un 

mínim de 10 persones pel camp gran.   

 

5. USOS PERMESOS  

- No és permesa l’entrada amb vehicles motoritzats. 

- No és permès l’accés d’animals a la zona delimitada per a la pràctica esportiva.  

- Atesa la proximitat a la zona forestal, en tot cas s’haurà de complir les mesures 

de prevenció d’incendis forestals establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març:  

- Prohibició d’encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat 

- Llençar objectes encesos 

- Llençar coets, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.  

 

6. SANCIONS 

Les faltes o infraccions que puguin cometre els usuaris es classificaran en lleus, 

greus i molt greus d’acord amb els criteris següents: 

- Es considerarà falta lleu: 

a) Alterar l’ordre públic 

b) Faltar al respecte a altres usuaris de la zona verda.  

- Es considerarà falta greu: 

a) La reincidència en faltes lleus que hagin estat anteriorment sancionades, i en 

cas de mantenir-les, la persona o persones podran ser expulsades de la zona 

verda. Es considerarà reincidència més de dues faltes lleus sancionades.  

b) L’ús esportiu de la zona verda fora dels horaris permesos.   

c) Negativa a abandonar l’espai quan es personin usuaris que disposin de la 

reserva corresponent.  

 

- Es considerarà falta molt greu: 

a) La reincidència en una falta greu o la persistència en la situació infractòria 

sense esmenar-la. Es considerarà reincidència més d’una falta greu 

sancionada.  

b) L’ incompliment manifest d’aquesta normativa d’ús. 



 
 

 
 

c) La falta de conservació del material i el seu mal ús. Per la reiteració de faltes 

molt greus l’EMD de Valldoreix podrà negar l’ús esportiu de la zona verda a 

les persones infractores.  

 

7. QUANTIA DE LES SANCIONS 

La quantia de les sancions que es podran imposar, segons el criteri establert per 

l’Àrea d’Esports de l’EMD de Valldoreix, són les següents: 

 

- Sancions lleus:    20-50 € 

- Sancions greus:   51-200 € 

- Sancions molt greus:   201-1000 € 

 

Valldoreix, 5 de juliol de 2013 

 

Josep Puig i Belman  

EL PRESIDENT 


