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Capítol 1.- Definició i emplaçament 
 
Article 1 
 
El pavelló triple poliesportiu PAV-3 d’Ulldecona, amb tots els espais auxiliars i elements mobles inclosos, és 
una instal·lació esportiva de l’Ajuntament d’Ulldecona, gestionada, per l'Ajuntament d'Ulldecona, i destinada 
fonamentalment, a les pràctiques següents: 
 
Iniciació esportiva 
Educació física escolar 
Esport de lleure  
Esport de competició 
Actes esportius o recreatius. 
 
Article 2 
 
El pavelló triple poliesportiu PAV-3 d’Ulldecona, està situat a l’Av. Terrés, s/n (43550) Ulldecona. 
 
Capítol 2.- Normes generals 
 
Article 3  
 
A la instal·lació es podran practicar les modalitats esportives a les quals estiguin específicament destinada, 
com també les que tècnicament siguin possibles.  
 
En ocasions determinades, prèvia autorització escrita, es podrà utilitzar per a activitats especials no esportives 
de caràcter cultural i/o recreatiu, sempre amb l’autorització expressa de l'Ajuntament d'Ulldecona. 
 
Article 4 
 
És una instal·lació oberta al públic, per tant en pot fer ús entitats esportives, centres docents i altres col·lectius, 
com també ciutadans a títol individual. 
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Apartat A. Usuaris 
 
Article 5 
 
Són usuaris les entitats o els particulars que utilitzin la instal·lació per a la pràctica esportiva i, excepcionalment 
per a altres activitats. 
 
Article 6 
 
Es poden distingir els tipus d’usuaris següents: 
 
Entitats locals: És a dir, totes aquelles persones que pertanyen a una entitat esportiva o cultural i que figura 
com a tal en el registre municipal d’entitats d’Ulldecona. 
Centres docents locals: Tots aquells centres del municipi de caire docent. 
Entitats no locals: Aquelles que o no figuren en el registre municipal d’entitats, o bé pertanyin a un altre 
municipi. 
Persones a títol individual, és a dir, tota persona que estigui empadronada o tingui residència fixa a Ulldecona. 
Les persones no empadronades ni residents a Ulldecona. 
 
Apartat B. Autorització d’ús i accés al PAV-3 
 
Article 7 
 
Totes les sol·licituds d’ús de les instal·lacions s’hauran d’entrar a la consergeria de l’edifici del pavelló, a l’Av. 
Terrers, s/n d’Ulldecona (43550). 
 
Article 8 
 
Per tenir dret a la utilització del PAV-3 s’haurà d’adreçar un escrit a l'Alcalde/ssa d'Ulldecona, en què l’entitat 
i/o persona interessada sol·licitarà l’espai esportiu i la franja horària, a més de fer constar el tipus d’activitat i 
les dades dels practicants així com les fitxes federatives si s’escau, tot mitjançant una memòria; nom de 
l’entitat, NIF o CIF del representant o l’entitat; telèfon de contacte; fotocòpia del certificat d’inscripció en el 
registre municipal d’entitats. 
 
Article 9 
 
No s’acceptarà cap sol·licitud que no s’hagi fet segons els articles 7 i 8. Les consultes telefòniques o personals 
no es consideraran en cap cas sol·licituds ni preferència d’ús. 
 
Article 10 
 
Qui sol·liciti el PAV-3 per actes no esportius haurà de presentar la instància amb la corresponent memòria 
(tipus d’activitat, preu de l’entrada,...) com a mínim tres setmanes abans de la data prevista per la celebració 
de l’esdeveniment. Prèvia autorització del Consell d’Administració de la Societat amb potestat discrecional i 
llibertat d’apreciació al respecte, dipositarà una còpia compulsada d’una pòlissa de responsabilitat civil de la 
celebració de l’acte, amb una antelació mínima d’una setmana a l’esdeveniment. Aquesta pòlissa tindrà un 
valor, a concretar, depenent del volum de participants, classe d’activitat,... Tanmateix es presentarà 
conjuntament amb la pòlissa, un contracte de neteja de tota la instal·lació amb una empresa del sector, amb 
una fiança no inferior a 300,00 € així com la liquidació del preu públic escaient. En cas contrari no es tramitarà 
l’autorització definitiva. 
 
Article 11 
 
Els clubs esportius de competició hauran de presentar la sol·licitud dels dies d’entrenament per escrit entre 
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l’1 i el 15 de juny anterior a l’inici de la temporada, i la sol·licitud dels dies de partits en cap de setmana abans 
de l’1 de setembre anterior a l’inici de la temporada 
 
Article 12 
 
Els centres docents hauran de presentar la sol·licitud d’ús i la proposta d’horaris abans de l’1 de setembre. 
 
Article 13 
 
El període d’ús d’instal·lacions per a les entitats anirà del 16 de setembre al 14 de juny. En cap cas es 
prorrogarà aquesta autorització. 
 
Article 14 
 
Les entitats que vulguin fer ús de les instal·lacions en període d’estiu hauran de presentar una sol·licitud, de 
les mateixes característiques, abans de l’1 de juny. 
 
Article 15 
 
Aquelles entitats que vulguin fer ús un any més hauran de renovar l’autorització abans que expiri el termini 
establert. 
 
Article 16 
 
Aquelles entitats que presentin la sol·licitud fora de termini perdran els privilegis de l’any anterior i s’hauran 
d’adaptar al calendari elaborat inicialment. 
 
Article 17 
 
Les autoritzacions s’hauran de presentar als responsables de les instal·lacions per pròpia iniciativa o quan 
aquests els hi requereixin. 
 
Article 18 
 
Les autoritzacions es consideraran amb l’exclusiva finalitat de realitzar l’activitat i l’ús de la franja horària 
prevista a la sol·licitud. 
 
Article 19 
 
Qualsevol modificació en l’horari o ús reservat s’haurà de notificar per escrit a l'Ajuntament d'Ulldecona, amb 
un mínim d’una setmana d’anticipació. 
 
Article 20 
 
Els grups escolars i altres que pertanyin a entitats esportives amb esportistes menors de 16 anys, hauran 
d’anar acompanyats d’un responsable, el qual serà l’encarregat de fer complir tot el que es refereix a disciplina 
de l’usuari en aquesta normativa i es farà responsable de qualsevol incidència ocasionada pel grup.  
 
Apartat C. Preus públics i formes de pagament 
 
Article 21 
 
Tots els usuaris del PAV-3, per obtenir l’autorització d’ús de les instal·lacions, hauran d’abonar el preu públic 
segons la modalitat i tarifa aprovada per l’òrgan competent, que formarà part d’aquest reglament com a 
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document annex, amb actualització periòdica, que es publicarà al taulell d’anuncis del pavelló. 
 
Article 22 
 
L’entrada del públic que accedeixi als actes esportius que s’organitzin al PAV-3 serà gratuïta. No obstant 
l’anterior l’Ajuntament d’Ulldecona podrà autoritzar de manera expressa el pagament d’una entrada en aquells 
actes que consideri convenient. 
 
Article 23 
 
Les entitats organitzadores d’activitats no esportives, les entitats esportives locals i les entitats restants, 
hauran de fer el pagament del preu públic abans de fer ús de la instal·lació i dins del termini disposat en 
l’autorització preceptiva. 
 
Apartat D. Horaris i calendari 
 
Article 24 
 
Els horaris i el calendari de funcionament del pavelló seran fixats pel regidor responsable de l'àrea d'esports 
de l'Ajuntament d'Ulldecona, que al seu criteri podrà modificar-los per tal d'adaptar-los a les necessitats del 
servei, i es publicaran periòdicament al taulell d'anuncis del pavelló. 

 
Article 25 
 
Excepcionalment es podrà variar aquest horari amb motiu d’algun acte concret. L’organitzador ho haurà de 
sol·licitar per escrit a l'Ajuntament d'Ulldecona, el qual decidirà sobre la conveniència o no. 
 
En el cas que s’autoritzi un horari excepcional, les despeses aniran en tot cas, a càrrec de l’entitat 
organitzadora. 
 
Article 26 
 
S’informarà els usuaris del tancament de les instal·lacions per períodes de vacances, grans reparacions, 
manteniment i similars, amb un mínim de 15 dies naturals d’anticipació. 
 
El calendari normal de la instal·lació funcionarà per temporades escolars i/o de competició (de setembre a 
agost). 
 
Apartat E. Limitacions d’ús 
 
Article 27 
 
El personal de l'Ajuntament d'Ulldecona responsable de la instal·lació podrà tancar-la per raons de seguretat, 
manteniment o climatològiques i quan es produeixin circumstàncies que puguin ocasionar danys físics a 
persones i/o desperfectes a les instal·lacions. 
 
Article 28 
 
Els usuaris de les instal·lacions del pavelló es comprometen a respectar tots els béns mobles i immobles que 
en formen part. 
 
Article 29 
 
Tot usuari o espectador que manifesti un comportament contrari a aquesta normativa, o que no respecti les 
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persones o coses que es troben en aquell moment a les instal·lacions, serà comminat a abandonar la 
instal·lació. L'Ajuntament d'Ulldecona es reserva el dret d’admissió a l’accés dels ciutadans al pavelló dins 
dels límits legals i en les condicions que assenyala el Decret 200/1999, de 27/07/1999 que regula el dret 
d’admissió en aquells establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives. D’acord amb el 
que disposa l’article 9 del Decret esmentat es podrà impedir l’accés a les instal·lacions i l’expulsió d’aquells 
usuaris o espectadors en els casos següents: 
 
Persones que manifestin actituds violentes i en especial les que es comportin de forma agressiva o provoquin 
baralles, les que portin armes o objectes susceptibles de ser usats com a tals i les que portin robes o símbols 
que incitin a la violència, el racisme o la xenofòbia en el termes previstos en el Codi Penal. 
A les persones que puguin produir perill o molèsties a altres espectadors o usuaris i en especial als que 
estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d’haver-ne consumit i les que 
mostrin signes evidents d’estat d’embriaguesa. 
 
Article 30 
 
Qualsevol usuari que ocasioni desperfectes materials al pavelló en serà directament responsable si és usuari 
individual, i en cas de ser usuari col·lectiu, ho serà l’entitat a la que pertanyi (incloent-hi la pròpia 
responsabilitat personal subsidiària i solidària). 
 
Article 31 
 
El fet de no utilitzar les instal·lacions no eximeix els usuaris del pagament del preu públic. 
 
Si reiteradament, l’usuari no utilitza l’espai reservat, donarà peu a l’anul·lació de la seva autorització 
d’utilització. 
 
Article 32 
 
L'Ajuntament d'Ulldecona es reserva el dret a deixar sense efecte l’autorització d’ús de la franja horària o més 
casos especials en què s’ha d’atendre una petició extraordinària o quan es tracta d’actes organitzats per ell 
mateix. En tot cas es comunicarà als afectats amb un mínim de 10 dies naturals d’anticipació. 
 
Apartat F. Pràctiques prioritàries 
 
Article 33 
 
Tindran prioritat d’ús, aquelles entitats registrades al registre municipal d’entitats d’Ulldecona. Dins d’aquest 
grup, les entitats esportives tindran preferència sobre les restants, sempre i quan l’activitat sigui la mateixa 
per la qual estan registrades. 
 
Les entitats locals sempre tindran preferència sobre les no locals. Les entitats o organitzacions locals o no 
locals sense afany de lucre tindran preferència sobre eles entitats o organitzadors amb afany de lucre. 
 
En el cas que dues entitats d’idèntiques característiques fessin petició de la mateixa franja horària i espai, 
tindria preferència aquella que primer hagi registrat la petició. 
 
Apartat G. Drets dels usuaris 
 
Article 34 
 
Tots els usuaris tenen dret a utilitzar les instal·lacions seguint les normes d’aquest reglament, sempre que 
paguin el preu públic establert. 
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L'Ajuntament d'Ulldecona podrà establir convenis amb entitats, col·lectius o usuaris/usuàries individuals, amb 
condicions especials i/o de contraprestació, en relació al pagament de l’ús del pavelló. 
 
Article 35 
 
Qualsevol usuari del pavelló té dret a fer les reclamacions i els suggeriments que consideri adequats en relació 
al funcionament, la gestió i altres conceptes que tinguin a veure amb la instal·lació, la qual cosa haurà de 
d’entrar per registre dirigit a l'Alcalde/ssa d'Ulldecona. 
 
Apartat H. Publicitat i imatge 
 
Article 36 
 
L’exposició de publicitat estàtica, permanent o no, tant a l’interior com a l’exterior del pavelló, es farà mitjançant 
l’entitat que en aquell moment tingui la concessió d’explotació d’aquesta activitat que, amb caràcter ordinari 
estarà a disposició de l'Ajuntament d'Ulldecona. 
 
Apartat I. Manteniment i conservació 
 
Article 37 
 
L'Ajuntament d'Ulldecona ha de vetllar per mantenir les instal·lacions en bon estat d’ús, amb la finalitat que 
puguin prestar un servei òptim al públic, durant la seva vida útil. 
 
Article 38 
 
Si en l’ús de la instal·lació l’usuari hi produeix algun desperfecte, aquest, el centre o l’entitat del qual depengui 
ho haurà de comunicar a l'Ajuntament d'Ulldecona. També es pot adreçar a l'Ajuntament d'Ulldecona per 
informar de qualsevol anomalia que hagi observat a les instal·lacions. 
 
Capítol 3.- Normes d’ús de les instal·lacions esportives 
 
Apartat A. Normes comunes 
 
Article 39 
 
Els usuaris presentaran el carnet de soci del pavelló quan se’ls requereixi. 
 
Article 40 
 
Es usuaris retornaran i endreçaran el material utilitzat, tant el de l’entitat com el de la instal·lació, en el lloc i 
en les condicions que els indiqui el personal responsable de les instal·lacions. 
 
Article 41 
 
Les entitats privades que facin ús de la instal·lació es portaran el seu material, així com la seva farmaciola 
(encara que en cas de lesions podrà utilitzar-se l’equipament de primers auxilis).. En el cas de voler fer servir 
el material de l'Ajuntament d'Ulldecona, ho faran constar en la corresponent sol·licitud. 
 
Article 42 
 
No es permesa l’activitat esportiva sense anar convenientment equipat amb indumentària esportiva adequada 
a cada esport. 
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En cas de tenir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, s’ha d’avisar al personal tècnic. No 
es permet l’accés de persones que pateixen malalties infeccioses cutànies i aquelles que no compleixin els 
requisits mínims d’higiene, a la zona d’aigües (vestidors i dutxes) i espais esportius. Es podrà exigir la 
presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la resta d’usuaris. 
 
Article 43 
 
Els vestidors podran ser d’ús comú o d’un sol grup, d’acord amb la utilització dels diferents espais del pavelló. 
 
Article 44 
 
L'Ajuntament d'Ulldecona no es fa responsable, en cap cas, dels objectes dipositats a l’interior dels vestidors 
i dels armaris. 
 
Article 45 
 
La utilització dels vestidors tindrà una durada màxima de 20 minuts després de finalitzar l’activitat. 
 
Article 46 
 
Els vestidors restaran tancats amb clau durant el transcurs dels partits.  
 
Article 47 
 
No és permès fumar ni menjar dins els vestidors, passadissos, pista poliesportiva o grades. Així doncs, no es 
poden entrar bosses amb aliments, envasos de vidre ni cap altre material que el personal de la instal·lació 
estimi convenient que pugui produir risc per a les persones o coses. 
 
Els esportistes usuaris de la instal·lació disposaran de fonts d’aigua a les entrades de vestidors.  
 
A la zona del vestíbul principal s’habilitarà, si s’escau, una zona de vènding on es podran adquirir begudes 
per consumir allà mateix. 
 
Article 48 
 
En aquelles activitats on els usuaris siguin menors d’edat, serà imprescindible la presència d’un responsable 
major d’edat. Aquest, no deixarà la instal·lació fins que tots els seus alumnes o jugadors ja en siguin fora de 
la mateixa. 
 
Article 49 
 
El professor o entrenador de cada equip o grup d’usuaris serà el responsable de fer complir les normes d’ús. 
 
Apartat B. Normes específiques 
 
Article 50 
 
En partits oficials, els delegats dels equips, tant el local com el visitant, hauran de recollir la clau dels vestidor 
a secretaria, deixar el DNI i, signar un document de responsabilitat. 
 
En finalitzar el partit i, després de revisar l’estat dels vestidors, es tornarà la clau a consergeria, on se li 
retornarà el DNI. 
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Article 51 
 
Els usuaris del pavelló no podran accedir a l’interior abans de 20 minuts de l’inici del seu horari d’entrenament.  
 
Article 52 
 
En partits oficials els usuaris del pavelló accediran a l’interior quan el conserge ho permeti. 
 
Article 53 
 
No es podrà accedir a l’interior, en entrenaments o en partits oficials, sense la presència del responsable de 
l’equip. 
 
Article 54 
 
Les entitats usuàries respectaran les indicacions del personal adscrit a l'Ajuntament d'Ulldecona, a l’hora de 
fer ús de les instal·lacions. 
 
Els usuaris del pavelló no poden alterar el funcionament intern d’aquesta instal·lació; posar o modificar rètols, 
penjar o despenjar pancartes, accedir als vestidors o fer ús del material sense permís, accedir a dependències 
restringides, obrir les portes d’emergència sense causa justificada. 
 
Article 55 
 
Les entitats respectaran els horaris d’entrenaments i partits preestablerts, sense perjudicar d’altres entitats o 
usuaris. 
 
Article 56 
 
En els transcurs de partits oficials, les entitats no podran accedir a la pista fins que l’àrbitre assenyali la fi del 
partit precedent. 
 
Article 57 
 
Tindran accés a l’interior del pavelló els entrenadors, membres de juntes i els esportistes adscrits a cada 
entitat, sempre en l’horari estipulat en els articles 51 i 52. 
 
Article 58 
 
Els usuaris que portin un calçat no apropiat o en males condicions seran comminats a canviar-se el calçat o 
a abandonar la pista. 
 
Article 59 
 
Les zones destinades a la pràctica esportiva són: les tres pistes centrals i el gimnàs/sala de manteniment. 
 
Article 60 
 
Les dependències restants (passadissos, sala de calderes, magatzems,...) no estan habilitades per la pràctica 
esportiva. 
 
Article 61 
 
Per raons de seguretat no es permet córrer ni efectuar exercicis d’escalfament en els passadissos de 
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vestidors. 
 
Article 62 
 
Aquelles entitats que per raons d'organització tinguin la necessitat de portar algun tipus de material al pavelló, 
ho hauran de fer en l’horari establert i sota la seva responsabilitat i en presència d’un responsable de la 
mateixa entitat. En cap cas s’acceptarà material de tercers sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Ulldecona. 
 
Article 63 
 
Les entitats que disposen de local d’entitats, sigui compartit o no, es faran responsables del seu manteniment. 
 
Article 64 
 
Qualsevol modificació estructural dels locals d’entitats, hauran d’ésser consultada amb anterioritat a 
l'Ajuntament d'Ulldecona. 
 
Article 65 
 
Les entitats faran ús del local per aquelles tasques relacionades directament amb la seva activitat. 
 
Article 66 
 
L'Ajuntament d'Ulldecona es reserva el dret de modificar la distribució dels locals d’entitats pel bé de les 
mateixes. 
 
Article 67 
 
El dret a l’ús dels locals d’entitats, estarà supeditat al nombre d’associats i d’activitats anuals. 
 
Article 68 
 
Les entitats usuàries de local d’entitats, hauran de presentar entre l’1 i el 15 de juny una memòria on hi consti, 
el nombre d’activitats, d’associats i les còpies, com a mínim, de 5 actes de reunions d’entitats (en cas de no 
arribar a aquesta xifra s’ha de justificar el motiu). 
 
Apartat C. Normes del Gimnàs 
 
Article 69 
 
Per a un millor funcionament de les instal·lacions del gimnàs i una bona convivència amb els altres usuaris, 
s'hauran de complir les següents normes d'ús: 
 

1. Estada i horari del gimnàs:  
 

- És obligatori utilitzar el carnet per entrar i sortir de la instal·lació. 
- El temps d’estada al gimnàs, com a màxim serà d’una hora i mitja, sota la supervisió del personal 

tècnic. 
- Els usuaris hauran de triar un franja horària d'ús del gimnàs, matí o tarda, per tal de no produir una 

aglomeració en una de les bandes horàries.  
- El gimnàs té l'aforament màxim limitat, per tant els tècnics limitaran l’entrada al gimnàs o podran 

fer sortir als usuaris que hagin superat el temps d'estada màxima, per tal de complir amb 
l'aforament màxim. 
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2. És obligatori: 
 

- Entrar al gimnàs amb tovalla i netejar les màquines en acabar d’utilitzar-les.  
- Tenir cura del material i deixar-lo en el seu lloc acabada la seva utilització. 
- Fer cas de les indicacions i els consells del personal del gimnàs per a un millor funcionament i 

seguretat. 
- Entrada i sortida als vestidors per les portes degudament assenyalades. 
- Netejar les bicicletes de Spinning en acabar d’utilitzar-les. 
- Dutxar-se amb sabó abans d’entrar al hidromassatge. 
- Entrar a la zona SPA amb calçat de bany.  

 
3. No es permet: 
 

- Entrar al gimnàs amb calçat de carrer i roba no esportiva. 
- L'entrada al gimnàs a menors de 16 anys sense anar acompanyats d'un major d'edat 
- L'entrada al gimnàs a menors entre 16 i 18 anys sense l'autorització dels pares o tutors. 
- Utilitzar més de 30 minuts la mateixa màquina quan l’aforament sigui del 50%. 
- Utilitzar les màquines del gimnàs en grups de més de 2 persones. 
- Entrar al hidromassatge amb qualsevol tipus de roba que no sigui un banyador o biquini. 

 
Capítol 4.- Règim disciplinari 
 
Article 70 
 
Les infraccions de disciplina esportiva podran ser molt greus, greus i lleus. 
 
Article 71 
 
Seran infraccions molt greus: 
 
Atemptar contra els béns materials del pavelló 
No estar al corrent dels pagaments dels preus públics, quan ja hagi estat advertit per escrit (e-mail, fax, 
carta,...) 
Fer ús del pavelló per activitats alienes a les estipulades. 
Provocar qualsevol tipus d’altercat amb la resta d’usuaris o personal de la instal·lació, ja sigui amb resultat de 
danys i/o lesions personals o no. 
El compliment en una mateixa temporada de 3 faltes greus. 
 
Article 72 
 
Seran infraccions greus: 
 
No respectar els horaris estipulats 
Fer mal ús dels vestidors i/o instal·lacions 
Alterar el funcionament intern de les instal·lacions 
No retornar la clau a consergeria en finalitzar l’activitat 
La pèrdua reiterada del carnet 
No obeir les ordres del personal de l'Ajuntament d'Ulldecona adscrit al pavelló 
Fer còpies de les claus del pavelló 
Fer ús de les instal·lacions sense el permís escaient 
Falsedat de document 
El no pagament del preu públic 
El compliment en una mateixa temporada de 5 faltes lleus. 
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Article 73 
 
Seran infraccions lleus: 
 
La pèrdua del carnet 
No anar correctament equipat 
L’incompliment de la resta d’articles no estipulats com a greus o molt greus. 
 
Article 74 
 
En funció de la infracció podran imposar-se les següents sancions: 
 
Avís 
Amonestació pública 
Suspensió o inhabilitació temporal 
Privació temporal o definitiva dels drets atorgats 
Inhabilitació a perpetuïtat 
Multa 
 
Article 75 
 
Correspondrà a les infraccions molt greus: 
 
Inhabilitació a perpetuïtat 
La privació definitiva dels drets de l’associat 
La suspensió o inhabilitació temporal per un període de un a quatre anys, o d’una a quatre temporades 
La privació dels drets de l’associat per un període d’un a quatre anys 
La multa fins a cent vint euros (120,00 €) 
 
Article 76 
 
Correspondrà a les infraccions greus: 
 
La suspensió o inhabilitació per un període d’un mes a un any 
La privació dels drets de l’associat per un període d’un mes a un any 
La multa fins a seixanta euros (60,00 €) 
 
Article 77 
 
Correspondrà a les infraccions lleus: 
 
La suspensió per un període no superior a un mes 
La multa fins a vint euros (20,00 €) 
La privació dels drets de l’associat per un període màxim d’un mes 
 
Article 78 
 
La sanció de multa podrà imposar-se de forma simultània a qualsevol altra sanció que l'Ajuntament 
d'Ulldecona estimi oportuna. 
 
Les sancions notificades entre l’1 i el 15 de cada mes es pagaran fins al dia 5 del mes següent o l’immediat 
hàbil posterior. Les notificades entre el 20 i el final de cada mes, fins al 20 del mes següent o l’immediat hàbil 
posterior. Una vegada transcorregut l’anterior termini sense haver fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà 
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a la seva exacció pel procediment administratiu de constrenyiment. 
 
Article 79 
 
Per imposar sancions per a qualsevol tipus d’infracció serà preceptiu la instrucció prèvia d’un expedient. 
 
Article 80 
 
Tota actuació i/o procediment no previst o estipulat, referent a la disciplina esportiva, no contemplat en aquesta 
normativa, es procedirà segons el títol corresponent de la Disciplina Esportiva de la Llei de l’Esport de 
Catalunya. 
 
Capítol 5.- Disposicions finals 
 
Article 81 
 
Aquest reglament és d’obligat compliment per a tots els usuaris del pavelló triple poliesportiu PAV-3 
d’Ulldecona. 
 
Article 82 
 
Aquest reglament entrarà en vigència una vegada sigui aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona i sigui 
publicat en un diari oficial. Podrà ser modificat pel Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona, en l’exercici de les facultats 
que li atorga el conveni signat en el seu dia amb l’Ajuntament d’Ulldecona. 
 
Article 83 
 
Tot allò no previst en aquesta normativa d’ús serà competència directa de l'Ajuntament d'Ulldecona, la qual 
podrà decidir-ne la resolució. 
 
 
 
 
 
Aquest reglament, va estar aprovat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el 1 
de setembre de 2008, automàticament definitiu el dia 29 de desembre de 2008 i el text íntegre del reglament 
fou publicat en el BOPT núm. 31 del dia 7 de febrer de 2009.  

 
Modificació del reglament, va estar aprovat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió 
celebrada el dia 10 d’octubre de 2011 i automàticament definitiu el dia 19 de desembre de 2011 i fou publicat 
en el BOPT núm. 297 del dia 28 de desembre de 2011. 

 
Modificació del reglament, va estar aprovat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió 
celebrada el dia 30 de juliol de 2013 i automàticament definitiu el dia 1 d’octubre de 2013 i fou publicat en el 
BOPT núm. 232 del dia 8 d’octubre de 2013. 

 
Modificació del reglament, va estar aprovat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió 
celebrada el dia 16 de desembre de 2013 i automàticament definitiu el dia 21 de febrer de 2014 i fou publicat 
en el BOPT núm. 54 del dia 6 de març de 2014. 
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