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Preàmbul
Aquest reglament té com a finalitat regular el funcionament i l’ús dels equipaments cívics municipals de
proximitat anomenats “Casals de gent gran”. L’Ajuntament del Masnou impulsa aquests equipaments com
un dels vehicles principals per assolir dos objectius:
Posar a l’abast de les persones grans de la vila i de les seves entitats, recursos per al
desenvolupament d'activitats i inquietuds, i per facilitar la seva tasca socialitzadora i de millora de la
cohesió i del benestar de la comunitat; a tal efecte, aquests equipaments compten amb espais,
instal·lacions, serveis, i altres recursos pensats per donar resposta a llurs necessitats.
Acostar l’administració a la ciutadania, acollint serveis adreçats a la gent gran.
Un equipament cívic municipal es defineix com un espai públic de titularitat municipal, obert a tota la
població o orientat a cobrir necessitats generals d’algun sector de població (jovent, gent gran…), i dotats
amb els recursos necessaris a la dinamització sociocultural i l’acció comunitària.
Un casal de gent gran és un equipament cívic municipal destinat a un públic explícit: la gent gran.
En la línia del que defineix el Decret 222 de 12 de juny de 1996, d'equipaments cívics de la Generalitat de
Catalunya:
Són casals els equipaments cívics de dinamització sociocultural que tenen com a finalitat
la promoció del civisme,

la

col·laboració

amb el teixit associatiu, facilitant espais dotats

d'infraestructures i recursos per a la participació i l'intercanvi vers els ciutadans i els col·lectius.

I les seves funcions :
Els casals poden realitzar les funcions següents:
a) Elaborar i desenvolupar una programació d'activitats socials
promoure

iniciatives

civicosocials,

a

i de lleure adreçades a

la formació de l'individu, a l'intercanvi generacional i

intercultural.
b) Rebre i impulsar iniciatives per promoure el voluntariat i la consolidació i creixement del món
associatiu.
c) Difondre iniciatives individuals amb la finalitat de contribuir a la formació de grups d'interès
comú.
d) Prestar els recursos i la infraestructura adients a entitats i grups per realitzar activitats
pròpies o de major abast territorial.

Les persones i els col·lectius que fan ús d’aquests equipaments hauran de complir de manera obligatòria,
per tal de possibilitar un correcte desenvolupament de les activitats, i afavorir l’assoliment ple dels atributs
esmentats, tot allò que s’estableix en aquest reglament.
Aquest reglament està a la disposició de qualsevol persona al mateix equipament, i al lloc web de
l’Ajuntament del Masnou.
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Capítol 1. Objecte, àmbit i naturalesa
Art. 1. Objecte
L’objecte d’aquest reglament és regular les condicions d’ús dels casals municipals de gent gran de
l’Ajuntament del Masnou.
Art. 2. Àmbit
1. Aquest reglament és d’aplicació a tots els equipaments per als que l’Ajuntament del Masnou determini la
condició de casals de gent gran.
2. Es consideren casals de gent gran els espais públics de titularitat municipal destinats de manera
específica, a la realització d’activitats i la prestació de serveis per a la promoció i la integració social de
la gent gran, sense perjudici d’allò establert a l’article 5.7 del present Reglament.
3. Els casals de gent gran poden acollir també altres serveis municipals.
4. Els casals de gent gran s’adscriuen organitzativament a la regidoria responsable de les polítiques de
gent gran de l’Ajuntament del Masnou.
Art. 3. Naturalesa jurídica
Els casals de gent gran tenen la consideració de béns de domini públic afectes al servei públic.

Capítol 2. Gestió i ús dels casals de gent gran
Art. 4. Gestió
1. Els casals municipals de gent gran municipals són gestionats de forma directa per l’Ajuntament del
Masnou, sense perjudici de l’existència d’autoritzacions a entitats de gent gran per a realitzar-hi les
seves activitats.
2. L’Ajuntament del Masnou dotarà els casals de gent gran de la infraestructura i dels recursos econòmics i
materials necessaris per al seu correcte manteniment.
Art. 5. Activitats
1. L’Ajuntament del Masnou pot autoritzar l’ús dels casals municipals de gent gran a associacions de gent
gran vinculades al barri o zona del municipi en què aquests es trobin, per tal que aquestes associacions
hi desenvolupin les seves activitats. Aquestes autoritzacions establiran els espais que poden ser
utilitzats, el seu horari, i altres condicions necessàries.
2. En tot cas, les associacions esmentades en el punt anterior hauran de ser inscrites al Registre d’Entitats
Municipals del Masnou, i tenir un caràcter no lucratiu.
3. L’Ajuntament del Masnou podrà establir convenis amb associacions de gent gran per tal de dinamitzar i
impulsar les activitats als casals.
4. Les associacions de gent gran que desenvolupin les seves activitats als casals hauran de garantir que
aquestes s’adeqüen als objectius de convivència, promoció i integració social de les persones grans del
Masnou.
5. Les activitats que es desenvolupin als casals tindran sempre caràcter no lucratiu.
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6. L’Ajuntament del Masnou podrà autoritzar amb caràcter puntual la realització d’activitats lucratives,
sempre i quan no contradiguin allò que s’estableix en el present reglament, i subjectes a la
contraprestació del corresponent ingrés de dret públic o cànon en cas d’usos d’especial intensitat.
7. En tot cas, l’Ajuntament és reserva el dret d’utilització dels casals per a la realització d'actes propis i
d'interès general. Si la realització d’aquestes activitats per part de l’Ajuntament afectés els usos
autoritzats a les associacions de gent gran, es comunicaran almenys amb quinze dies d'antelació.
Art. 6. Persones usuàries
1. Els casals municipals de gent gran són oberts a la seva utilització per totes les persones grans del
municipi.
2. Les associacions de gent gran que tinguin autoritzat l’ús dels casals podran realitzar-hi activitats
restringides a les persones que siguin associades.
Art. 7. Obres i conservació
1. Les persones usuàries i les associacions de gent gran autoritzades a fer ús dels casals no podran fer-hi
cap tipus d’obra que afecti l’immoble, les instal·lacions o els seus béns mobles, i que impliqui la
modificació de la seva configuració o estructura, excepte en el cas que es compti amb la prèvia i
expressa autorització de l’Ajuntament del Masnou.
2. Les persones usuàries i les associacions de gent gran autoritzades a fer ús dels casals són obligades a
la conservació i a fer un bon ús dels espais autoritzats, així com de les seves instal·lacions i
equipaments. En el seu cas, respondran dels danys que puguin ocasionar per acció o omissió, dolosa o
negligent, efectuant de forma immediata i a càrrec seu, prèvia autorització i sota la supervisió de
l’Ajuntament, les reparacions que s’estimin convenients.
3. Les reparacions i reposicions destinades al manteniment dels casals i dels seus equipaments i
instal·lacions correspondran a l’Ajuntament del Masnou, sempre que portin causa del seu ús normal o
ordinari.
Art. 8. Responsabilitats
1. Les persones usuàries i les associacions de gent gran autoritzades a fer ús dels casals seran
responsables directes dels danys i perjudicis ocasionats a tercers i a coses, causats per les persones
membres, dependents i usuàries, bé per acció o omissió, dolosa o negligent, tenint la condició de tercer
el propi Ajuntament.
2. Als anteriors efectes, quan l’Ajuntament autoritzi l’ús dels casals per associacions de gent gran,
aquestes hauran d’acreditar que tenen concertada i al corrent de pagament una pòlissa d’assegurança
que cobreixi la responsabilitat civil i també els danys que es puguin ocasionar als béns de titularitat
municipal o aliena del casal.
Art. 9. Activitats prohibides
Queden prohibides expressament totes les activitats que atemptin contra els valors fonamentals d’igualtat,
llibertat, tolerància, convivència, democràcia i civisme.
Art. 10. Potestats de l’Ajuntament
L’Ajuntament del Masnou podrà exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i inspecció sobre
les activitats desenvolupades als casals de gent gran, i podrà adoptar les decisions que s’escaiguin en
aquest sentit.
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Capítol 3. Drets i obligacions de les entitats i persones usuàries i de l’Ajuntament
Art. 11. Drets de les entitats i persones usuàries
Les entitats i persones usuàries dels casals tenen dret a:
a) Gaudir dels serveis generals dels casals i de l’accés a les seves dependències públiques.
b) L’ús confidencial de les seves dades personals, d’acord amb que estableix la normativa legal vigent.
c) Ser tractats amb respecte i rebre un bon tracte per part del personal de l’Ajuntament i de la resta de
persones usuàries dels casals.
d) No ser discriminats de cap forma per raons de raça, sexe, creences religioses, ideologia o estatus
social.
Art. 12. Obligacions de les entitats i persones usuàries
1. Les entitats i persones usuàries dels casals de gent gran resten obligades a complir les normes
contingudes en aquest reglament.
2. També són obligades al següent:
a) Tractar amb respecte la resta d’usuaris i el personal dels equipaments.
b) Seguir en tot moment les indicacions del personal responsable de cada equipament o de les
persones responsables de les entitats autoritzades.
c) Respectar els horaris de funcionament de cada centre.
d) Destinar els espais d’ús públic a les finalitats autoritzades.
e) No realitzar cap tipus de publicitat, pròpia o de tercers, en el centre, llevat que obtingui autorització
municipal. S’entén per publicitat tota forma de comunicació, sigui quin sigui el mitjà, procediment o
suport a emprar que tingui per objecte afavorir o promoure, de forma directa o indirecta, la
contractació o l’intercanvi de mobles o immobles, serveis, drets i obligacions.
f)

Respectar els espais que utilitzin altres persones o entitats, amb autorització de l’Ajuntament, sense
interferir en llur utilització ni en el normal desenvolupament de les seves activitats.

g) No causar molèsties al veïnat ni pertorbar la tranquil·litat de la zona durant els horaris d’utilització, i
adoptar les mesures adients per evitar-les.
h) Mantenir els espais de l’equipament en bones condicions de neteja i higiene.
i)

No cedir a tercers, totalment o parcialment, de fet o per qualsevol forma admesa en dret, l’ús dels
espais que els han estat assignats.

j)

No impedir l’entrada, dins el seu horari de funcionament, a cap persona per raó de naixença, raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, sense perjudici de
la reserva d’accés a determinades activitats a persones membres de les associacions autoritzades.

k) Comunicar a l’Ajuntament del Masnou qualsevol anomalia, incidència o problema que pugui sorgir, i
amb caràcter immediat en els supòsits d’urgència.
Art. 13. Obligacions de l’Ajuntament
1. L’Ajuntament es compromet a mantenir les instal·lacions, els materials i les infraestructures necessàries
dels equipaments en bones condicions d’ús.
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2. L’Alcalde o l’Alcaldessa designaran, entre el personal municipal, una persona responsable de cada
equipament.
3. Els responsables de l’Ajuntament han de vetllar perquè es respectin i es mantinguin en bon estat les
instal·lacions i per què es respectin les normes d’ús contingudes en aquest reglament.
4. L’Ajuntament assumeix les responsabilitats derivades de les activitats i serveis que organitzi directament
a cada casal, i les possibles lesions ocasionades per defectes a l’edifici o als seus equips i instal·lacions.
Capítol 4. Infraccions i sancions
Art. 14. Règim sancionador
L’incompliment de les normes establertes en aquest Reglament constitueix una infracció administrativa que
pot donar lloc a la imposició d’una sanció. L’exercici de la potestat sancionadora es farà d’acord amb el que
estableix el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits
de competència de la Generalitat, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, i la resta de normativa vigent d’aplicació.
Art. 15. Procediment sancionador
L’Alcaldia o la regidoria en què hagi delegat serà l’òrgan competent per iniciar els procediments
sancionadors i imposar les sancions corresponents. La instrucció de l’expedient correspondrà al funcionari o
funcionària que es designi.
Art. 16. Responsabilitats
Seran responsables directes de les infraccions d’aquest Reglament les persones autores materials de les
infraccions, sigui per acció o per omissió. La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la
sanció corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis causats.
Art. 17. Tipificació de les infraccions i sancions
1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
2. Són molt greus les infraccions que suposen:
a)

Una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa la
tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones usuàries dels casals o al
desenvolupament normal de les activitats i serveis que s’hi realitzen, sempre que es tracti de
conductes no compreses en els tipus previstos al capítol IV de la Llei 1/1992, de 21 de febrer, de
protecció de la seguretat ciutadana.

b)

L’obstaculització de l’ús dels casals o dels seus serveis i activitats per altres persones amb dret a
la seva utilització.

c)

L’obstrucció del funcionament normal dels casals i l’aplicació d’aquest Reglament.

d)

Els actes de deteriorament greu i rellevant dels casals, les seves instal·lacions o el seu mobiliari.

3. La resta d’infraccions es classifiquen en greus i lleus, d’acord amb la intensitat dels efectes produïts,
d’acord amb la tipificació esmentada al punt anterior.
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Art. 18. Sancions
1. Les infraccions se sancionen, si escau, amb la pèrdua del dret de l’ús dels casals per als períodes
següents:
a)

Infraccions molt greus, no inferior a un any.

b)

Infraccions greus, fins a un any.

c)

Infraccions lleus, fins a un mes.

2. Així mateix, es poden imposar sancions econòmiques per les quantitats següents:
a)

Infraccions molt greus, fins a 3.000 €.

b)

Infraccions greus, fins a 1.500 €.

c)

Infraccions lleus, fins a 750 €.

3. L’establiment de sancions no exclou la facultat d’exigir a la persona infractora la reposició dels béns
municipals al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats.
Disposicions finals
Primera. Interpretació
La interpretació del present Reglament i tot allò no previst en aquesta normativa d’ús és competència de la
Junta de Govern Local, que en decidirà la resolució.
Segona. Incorporació de nova legislació i autorització de refosa
Tota norma bàsica de rang superior que s’aprovi en un futur i que faci referència a aspectes regulats en
aquest Reglament s’hi incorporarà automàticament.
S’autoritza expressament l’alcalde o alcaldessa perquè n’aprovin una refosa, si es considerés necessària,
per a la millor comprensió de la normativa.
Tercera. Entrada en vigor
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop se n’hagi publicat íntegrament el text al Butlletí Oficial de la
Província i transcorri el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 70.2 en relació amb l’article 65.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Quarta. Autorització a les entitats de gent gran
En el termini màxim de sis mesos comptats des de l’entrada en vigor d’aquest reglament, les associacions
de gent gran que desenvolupen les seves activitats als casals hauran de rebre, si no en disposen, la
preceptiva autorització, donant compliment al que s’estableix en aquest reglament.
Disposicions addicional
A efectes del present reglament, els equipaments municipals que tenen el caràcter de casals de gent gran
són:
1. Casal municipal de gent gran de Can Malet (plantes baixa i primera de l’edifici).
2. Casal municipal de gent gran de Can Mandri.
3. Casal municipal de gent gran d’Ocata.
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