
 
 

REGLAMENT DE RÈGIM DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L´AJUNTAMENT DE MUSEROS I ELS CLUBS ESPORTIUS DE MUSEROS. 

 

L´Ajuntament de Museros té com a finalitat i objectiu essencial potenciar i promoure 

l´esport mitjançant els clubs esportius municipals, consolidant al llarg dels anys 

l’associacionisme esportiu local. D´aquesta forma es busca fomentar l´activitat física 

d´una forma oberta, accessible, multiesportiva, variada i orientada a l’adquisició 

d´hàbits saludables i l´adherència a la pràctica esportiva. Dins d´aquesta filosofia es 

pretén el següent: 

“treballar per fomentar i estructurar l’esport de manera que qualsevol persona del 

municipi tinga igualtat d’oportunitats per practicar-lo, encarregant-se de que els més 

menuts i menudes practiquen molta varietat d’esports i sense buscar l´especialització 

temprana. S´habilitarà i crearan instal·lacions esportives i espai d'ús lliure, i a més es 

potenciarà un associacionisme i xarxa comunicativa conjunta i unificada.” 

 

És objecte d´aquest règim de convenis esportius per a la col·laboració Ajuntament-Club 

per a desenvolupar l´activitat esportiva infantil/escolar i d´adults baix uns aspectes 

bàsics i fonamentals d´interés social, on es complisquen una sèrie de compromisos i 

obligacions per totes dues parts, els quals s´exposen més endavant. 

A continuació es detallen tots els elements i aspectes específics per a poder 

desenvolupar l´activitat esportiva per part dels clubs a les instal·lacions esportives 

municipals o en altres espais municipals, dins del programa esportiu de l´Àrea d´Esports 

de l´Ajuntament de Museros. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. OBJECTE 

Establir la col·laboració entre l´Ajuntament de Museros i  les entitats esportives locals 

pel desenvolupament del seu programa esportiu municipal complint els aspectes que 

marquen el present conveni, i l´utilització de les instal·lacions esportives municipals i 

altres espais municipals. 

 

II. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  

• NORMATIVA BÀSICA 

La Llei de L´Esport 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l´Esport i l´Activitat 

Física de la Comunitat Valenciana, dins dels Títol VI “Instal·lacions equipaments i 

infraestructures esportives”, en l´article 80 fa referència a les instal·lacions esportives 

com: 

“És l´espai o conjunt d´espais oberts o tancats, degudament delimitats, construïts o 

acondicionats específicament per a la pràctica esportiva i d´activitat física, així com les 

dependències complementàries per a l’adequat ús i gestió de la mateixa.”. 

D´altra banda, també fa referència a les instal·lacions esportives d´ús públic com: 

“Es consideren instal·lacions esportives d´ús públic totes aquelles que, responent a la 

definició anterior, amb independència de la seua titularitat, s’encontren obertes a l´accés 

públic, amb límits derivats a l´aplicació de les seues normes de règim intern.”. 

• TITULARITAT JURÍDICA DE LES INSTAL·LACIONS I ESPAIS. 

El present conveni contempla l´utilització d´instal·lacions i espais que són de titularitat 

jurídica municipal, per la qual cosa, l´Ajuntament de Museros és el responsable i gestor 

directe principal d´aquestos espais i instal·lacions, on l´Àrea d´Esports es reserva la 

potestat  d´organització, imposició, gestió, recaptació, establiment dels preus i del règim 

sancionador i disciplinari, i de quantes es deriven de la condició pública de les 

instal·lacions. 



 
 

• USOS I LIMITACIONS DELS CLUBS EN LA UTILITZACIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS. 

L´Àrea d´Esports de l´Ajuntament de Museros, a favor d´aquest conveni, autoritza als 

clubs esportius adherits al present conveni a la utilització dels espais i instal·lacions 

esportives necessàries dins del seu programa esportiu d´activitats durant la temporada. 

Per altra banda, a part del disposat en el paràgraf anterior, aquests horaris d´utilització 

seran compatibles en horaris a altres activitats municipals programades, així com per 

altres clubs. D´aquesta manera, el programa d´horaris i utilització serà consensuat amb 

l´Ajuntament, on es tindrà que respectar al complet, i qualsevol activitat extraordinària 

extra a lo programat, tindrà que ser comunicat i tancat amb l´Ajuntament segons la 

disponibilitat. 

• SOL·LICITUD D´ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

MUNICIPALS. 

Per a desenvolupar l´activitat esportiva dins de les instal·lacions esportives municipals 

de titularitat de l´Ajuntament de Museros, de forma correcta i dins de la legalitat que es 

marca, els clubs esportius deuran sol·licitar-ho presentant la documentació següent: 

- Instància de sol·licitud formal d´ús de les instal·lacions esportives. 

- Programa organitzatiu i de planificació d´ús de les instal·lacions esportives 

(horaris, dies, activitat a realitzar, espai a utilitzar, activitats diàries i 

extraordinàries). 

 

III. ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS DE MUSEROS. 

• NORMATIVA BÀSICA. 

La Llei de L´Esport 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l´Esport i l´Activitat 

Física de la Comunitat Valenciana, dins dels Títol V “Les entitats esportives”, en el 

Capítol 1, dins de l´article 56 fa referència a les entitats esportives com: 

“Són entitats esportives, a l’efecte de la present llei, els clubs esportius, les federacions 

esportives, els grups de recreació esportiva, les agrupacions de recreació esportiva, les 



 
 

seccions esportives d’altres entitats, les seccions de recreació esportiva d’altres entitats, 

les societats anònimes esportives i les associacions de federacions esportives de la 

Comunitat Valenciana.”. 

Per altra banda, en el Capítol II “Clubs Esportius”, dins de l´article 59, es diu dels clubs 

esportius el següent: 

“Són clubs esportius, a l’efecte de la present llei, les associacions privades, sense ànim 

de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, integrades per persones físiques o 

jurídiques, que tinguen com a fi exclusiu la promoció o pràctica d’una o diverses 

modalitats esportives i la participació en activitats o competicions en l’àmbit federat.”. 

“Els clubs esportius es regiran per la present llei, per les disposicions reglamentàries 

que la desenvolupen i pels seus propis estatuts i reglaments. Amb caràcter supletori, 

seran aplicables els estatuts i reglaments de la federació de la Comunitat Valenciana a 

què estigueren adscrits o, si no n’hi ha, els de la federació espanyola corresponent.”. 

• CONDICIONS DE LES ENTITATS SOL·LICITANTS: 

Les entitats interessades de la localitat de Museros, podran acogir-se al conveni, totes 

aquelles que complisquen les condicions mínimes i bàsiques que es marquen: 

- Estar inscrits en el Registre General d´entitats esportives de la Direcció General 

d´Esports de la Generalitat Valenciana i en el Registre d´entitats de 

l´Ajuntament de Museros. 

- Registre correcte dels estatuts de l´entitat.  

- Tindre una Junta Directiva i President, responsables de l´entitat, registrat 

correctament i actualitzada. 

- Dades i informació contable actualitzat i al dia, segons es marca legislativament. 



 
 

- Es buscarà i promourà tindre membres en l´entitat empadronats en Museros 

(socis, participants, ...), on serà prioritat principal per a poder desenvolupar 

l´activitat. 

- Tindre firmadigital registrada per l´entitat esportiva. 

 

• DRETS, OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS: 

Les entitats i clubs esportius de Museros, baix el present conveni i una vegada firmat, 

tindran certs drets, així com obligacions i responsabilitats com a entitats esportives 

locals: 

1. L´entitat esportiva que estiga dins del conveni, tindrà dret preferent d´ús de les 

instal·lacions i espais que es sol·liciten prèviament i siguen acceptats per l´Ajuntament 

de Museros. Aquest aspecte estarà baix les condicions esmentades en l´apartat II 

“Instal·lacions esportives” del present document. 

2. L´entitat podrà utilitzar els espais sol·licitats sense tindre cap despesa relacionada 

amb l´ús de la instal·lació, llum, aigua, manteniment general i neteja general. 

*Si hi ha una negligència per part de l´entitat de qualsevol tipus que ocasiona problemes 

en l´equipament de la instal·lació, l´entitat serà la responsable de les despeses 

ocasionades i de la seua reparació. 

3. Compliment de tots els aspectes que es fan referència en aquest conveni i dels 

programes presentats per l´entitat. 

4. Controlar, supervisar i assegurar el compliment de les normes d´ús de les 

instal·lacions esportives per part dels seus participants.  

*En cas de realitzar una activitat extraordinària, l´entitat s´encarregarà de la neteja de 

l´espai utilitzat. 

5. Realitzar i organitzar com a mínim cada temporada una jornada, esdeveniment, taller 

(...), amb la col·laboració de l´Ajuntament, de promoció i foment de la pràctica 

esportiva municipal. Serà coordinat i consensuat el tipus d´acció amb l´Ajuntament de 

Museros. 



 
 

6. Participar i col·laborar activament en activitats extraordinàries proposades per 

l´Ajuntament de Museros. 

7. Tindre a tots els monitors/entrenadors/tècnics amb la titulació oficial i reglada. 

8. Informar, notificar i comunicar a l´Ajuntament de Museros i els seus responsables de 

forma immediata de qualsevol problemàtica, incidència i necessitat. 

9. Assistir com a mínim un responsable de l´entitat a les reunions marcades pel Consell 

de l´Esport, així com formacions o altres organitzades per l´Ajuntament de Museros. 

10. En tots els documents, publicitats o comunicació, deurà constar l´Ajuntament de 

Museros amb el seu logotip i slogan, així com altres aspectes acordats amb 

l´Ajuntament prèviament. 

11. Complir estrictament en els terminis de presentació de documentació, programació i 

sol·licituds marcades. 

12. Facilitar a l´Ajuntament les dades i informació sol·licitada, en cas necessari, per al 

control de l´activitat. 

 

• DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR. 

1. Sol·licitud d´ús d´instal·lacions esportives (del 25 de juny a l´1 de setembre): 

- Instància de sol·licitud formal d´ús de les instal·lacions esportives. 

- Programa organitzatiu i de planificació d´ús de les instal·lacions esportives 

(horaris, dies, activitat a realitzar, espai a utilitzar, activitats diàries i 

extraordinàries). 

2. Sol·licitud de subvenció de les Activitats Esportives Infantils i Escolars (del 25 

de juny a l´1 de setembre):  

- Sol·licitud de subvenció de les Activitats Esportives Infantils i Escolars. 

- Programa esportiu d´Activitats Esportives Infantils i Escolars. 

- Pressupost d´ingressos i despeses de la nova temporada. 

3. Justificació de la subvenció de les Activitats Esportives Infantils i Escolars (del 1 

de maig al 25 de juny): 



 
 

- Memòria general. 

- Balanç pressupostari d´ingressos i despeses. 

- Presentació de factures i despeses. 

4. Sol·licitud de subvenció Ordinària de clubs (de l´1 de setembre a 1 de 

novembre):  

- Sol·licitud de subvenció Ordinària de clubs. 

- Programa general d´activitat del club. 

- Pressupost d´ingressos i despeses de la nova temporada. 

5. Justificació de la subvenció Ordinària de clubs (de l´1 de novembre al 31 de 

desembre): 

- Memòria general. 

- Balanç pressupostari d’ingressos i despeses. 

- Presentació de factures i despeses. 

6. Sol·licitud per activitats extraordinàries puntuals de promoció esportiva i 

interès general (del 25 de juny a l´1 de setembre): 

- Sol·licitud de subvenció per activitats extraordinàries puntuals. 

- Projecte de l´activitat. 

 

IV. AJUNTAMENT DE MUSEROS. 

• NORMATIVA BÀSICA. 

La Llei de L´Esport 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l´Esport i l´Activitat 

Física de la Comunitat Valenciana, dins dels Títol II “Organització administrativa”, en 

el Capítol 1, dins de l´article 4 fa referència a: 

“1. Les competències en matèria d’esport i activitat física de les distintes 

administracions públiques de la Comunitat Valenciana s’exerciran sota els principis de 

col·laboració, coordinació i informació interinstitucional. A aquest efecte, s’establiran 

els mecanismes necessaris entre les diverses administracions a fi de racionalitzar i 

coordinar totes les accions i mitjans disponibles.  



 
 

2. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana promouran l’esport i 

l’activitat física, prestant el seu suport tant a l’esport de competició degudament 

organitzat com a les activitats esportives lliures i espontànies.  

3. Correspondrà a les administracions de la Comunitat Valenciana donar suport i 

promoure les accions encaminades al desenvolupament de l’esport i l’activitat física de 

les persones atenent a la seua diversitat.”. 

 

Per altra banda, l´article 7, fa referència a les competències dels municipis: 

“1. Els municipis exerceixen, bàsicament, les labors de promoció, planificació i gestió 

esportiva, en l’àmbit de les seues competències, propiciant la participació, la integració i 

la cohesió social. 2. Són competències municipals les següents:  

a) Executar la legislació que l’administració autonòmica dicte a aquest efecte, sobre la 

promoció de l’esport i l’activitat física en el seu àmbit territorial. 

b) Fomentar l’esport, en especial l’esport per a tots i l’esport en edat escolar.  

c) Aprovar i executar els instruments de planejament urbanístic, en matèria 

d’instal·lacions i equipaments esportius. 

 d) Coordinar amb les autoritats educatives l’ús de les instal·lacions esportives 

municipals i dels centres docents públics, tant per a la impartició de l’educació física 

com per a la pràctica de l’esport i l’activitat física en horari extraescolar.  

e) Construir, ampliar i millorar les instal·lacions esportives en el seu àmbit territorial, 

així com gestionar-les i mantindre en adequades condicions d’ús. 

 f) Aprovar la normativa reguladora de l’ús de les instal·lacions i equipaments esportius 

municipals, i promoure la plena utilització d’aquestes.  

g) Autoritzar l’obertura d’instal·lacions i establiments esportius d’ús públic, així com 

controlar i supervisar l’adequació d’aquestes a la normativa vigent en matèries de la 

seua competència. 

h) Elaborar i mantindre actualitzat el Cens d’Instal·lacions Esportives en el seu àmbit 

territorial. 



 
 

i) Fomentar l’associacionisme esportiu, a l’empara de la normativa vigent.  

j) Establir, per a la gestió de les seues competències en matèria d’esport, la seua pròpia 

estructura administrativa i dictar les disposicions reglamentàries adequades a la dita 

gestió.  

k) L’organització de campionats d’àmbit local i d’esdeveniments esportius de caràcter 

extraordinari.  

l) L’organització de conferències, seminaris o similars al seu municipi amb finalitat 

divulgativa. m) Qualssevol altres competències que tinguen atribuïdes en virtut de la 

seua legislació específica. “. 

També s’especifica la creació de “Programes de promoció esportiva, principalment 

dirigits a la població en edat escolar i a la població amb majors necessitats socials.”. 

 

• DRETS, OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS. 

1. L´Ajuntament de Museros tindrà control, supervisió i accés a la programació, 

organització i planificació de l´entitat, així com si fora necessari, dels aspectes 

econòmics de l´entitat. 

2. L´Ajuntament podrà sol·licitar qualsevol document, protocol o informe segons les 

necessitats i problemàtiques durant el desenvolupament de l´activitat. 

3. L´Ajuntament tindrà contacte constant amb l´entitat, facilitant a l´administració el 

contacte directe amb els responsables. 

4. L´Ajuntament pot rescindir unilateral del conveni en cas d´incompliment de les 

obligacions i responsabilitats derivades del present conveni, dins de tots els aspectes 

redactats en el present document i en els seus distints punts, del reglament d´ús de les 

instal·lacions esportives, així com qualsevol altra ordenança o norma municipal.  

En el cas de despesa econòmica, l´entitat es veurà obligada a reintegrar les aportacions 

econòmiques pertinents. 

5. L´Ajuntament de Museros autoritzarà a l´entitat, una vegada sol·licitat, consensuat i 

aprovat, l´ús preferent de les instal·lacions i espais esportius a l´entitat corresponent. 



 
 

6. Les activitats extraordinàries al programa acordat, deuran ser autoritzades de forma 

individual per part de l´Ajuntament. 

7. L´Ajuntament donarà dos tipus de subvencions a les entitats adscrites al conveni, una 

subvenció d´Activitats Esportives Infantils i Escolars (50% de les despeses per aquesta 

activitat (pagaments entrenadors, material i equipament, arbitratges, llicències, 

mutualitats...)), i altra subvenció Ordinària del club o entitat (50% de les despeses 

generals i habituals del club). 

Aquestes ajudes es realitzarà de forma nominativa seguint uns aspectes específics que es 

consideren elementals, bàsics i importants: 

- Número de socis i sòcies totals i empadronats en Museros. (15% del total) 

- Participants en l´activitat. (15% del total) 

- Promoció esportiva infantil i escolar. (15% del total) 

- Realització de jornades, esdeveniments i tallers de promoció esportiva al 

municipi. (20% del total) 

- Col·laboració activa i participació en les accions sol·licitades per l´Ajuntament 

de Museros. (20% del total) 

- Contractació monitors/entrenadors/tècnics. (15% del total) 

També es podrà subvencionar econòmicament de forma parcial o total, i de forma 

puntual, la realització d´activitats extraordinàries de l´entitat que siguen de promoció de 

l´esport i d´interés general.  

9. L´Ajuntament de Museros destinarà anualment, dins del seu pressupost, una quantitat 

global en concepte de subvencions als clubs esportius per conveni amb les entitats 

esportives municipals (1. Activitats Esportives Infantils i Escolars, 2. Activitat 

Ordinària del club, 3. Activitats extraordinàries puntuals). 

Amb totes les sol·licituds registrades i que complisquen els requisits marcats, 

l´Ajuntament establirà la valoració econòmica per a cada subvenció assignada. 

10. L´ajuntament es compromet a la següent forma de pagament: 

Subvenció d´Activitats Esportives Infantils i Escolars: 



 
 

- Primer pagament del 40% del total de la subvenció concedida al començar la 

temporada (setembre-octubre). 

- Segon pagament del 30% del total de la subvenció concedida a mitja temporada 

(febrer-març). 

- Tercer pagament del 30% del total de la subvenció concedida a final de 

temporada, una vegada presentada la justificació final (maig-juny). 

Subvenció Ordinària del club: 

- Al finalitzar l´any natural, una vegada presentada la justificació de la subvenció 

(desembre). 

Subvenció d´activitats extraordinàries puntuals: 

- Una vegada finalitzat l´activitat i quan es presente la justificació de aquesta 

activitat. 

8. L´Ajuntament donarà suport i ajuda tècnica a les entitats, i serà qui resolga els 

conflictes o problemes ocasionats dins o fora d´aquest conveni. 

 

V. VIGÈNCIA DEL CONVENI. 

La duració del present conveni serà d´1 any, contant a partir del segon dia després de la 
firma i aprovació entre el Club i l´Ajuntament, on es pot prorrogar durant 1 any més, 
excepte renúncia expressa per alguna de les parts i realitzada amb dos mesos 
d´antelació. 

 

VI. SUPERVISIÓ, CONTROL I SEGUIMENT DEL CONVENI. 

Es podrà assignar un responsable encarregat de la supervisió, control i seguiment del 
compliment dels aspectes específics del conveni, amb especial rellevància de les 
obligacions i compromisos dels clubs esportius i també per part de l´Ajuntament de 
Museros. 

La finalitat principal és garantir el compliment de tots els apartats del conveni signat i 
aprovat per les dues parts. 

 

VII. CONFIDENCIALITAT DEL CONVENI. 



 
 

Les parts assumeixen la confidencialitat, respecte i protecció de totes les dades 
personals de totes les persones implicades en la firma del conveni, incloent tercers, i 
complint amb lo disposat en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantía dels drets digitals, i amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 
d´abril de 2016, del Parlament Europeu, no utilitzant en ningú cas les informacions o 
dades personals de les que es poguera tindre coneixement. 

 

VIII. MODIFICACIONS DEL CONVENI. 

Per a possibles modificacions del present conveni serà necessari el acord unànime de les 
parts. 


