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AJUntAment de BLAnes 

Edicte d’aprovació definitiva del Reglament d’usos dels locals socials

Aprovat definitivament, en execució de l’apartat segon de l’acord de Ple de data 5 d’octubre de 2017, el Reglament d’usos dels 
locals socials; es fa públic el seu contingut íntegre, d’acord amb el que preveu l’article 66.1 del Reglament d’obres activitats 
i serveis dels ens locals, en relació amb l’article 70.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local, per la seva entrada en 
vigor.

REGLaMENT D’usOs DELs LOCaLs sOCIaLs 

PREÀMBuL

La història, l’economia i la geografia del municipi de Blanes han condicionat una realitat urbanística i social en què el barri 
esdevé un component identitari i cultural molt important per a molts blanencs/ques; ja que és allà a on es desenvolupen 
les seves relacions quotidianes i a on comparteixen i interactuen amb la resta de veïns/nes construint significats i una visió 
compartida i específica, tant de la seva visió del propi barri com de la resta de la població a on pertanyen.
L’associació de veïns es converteix moltes vegades en el referent més proper mitjançant el qual molts veïns/nes dels barris 
fan arribar les seves demandes i/o necessitats a l’ajuntament. D’aquesta manera les associacions de veïns actuen sovint com 
a portaveus i punt de connexió entre el barri i l’administració.

És per aquest motiu que l’ajuntament de Blanes ha cedit en ús equipaments municipals per tal que siguin gestionats per les 
associacions de veïns. 

La present normativa dóna compliment a l’article 20.3 del Reglament de Participació Ciutadana de Blanes que estableix que 
“cada espai municipal tindrà el seu propi reglament d’utilització”. 

Els objectius que es pretén assolir amb aquest redactat són:

• Donar seguretat jurídica sobre les activitats que s’hi desenvolupen o poden desenvolupar-se als locals i les condicions 
i requisits que es requereixen

• Publicitat i transparència en l’ús dels locals socials establint:
1.- Procediment de cessió comú per a tots/es 
2.- Publicitat de les cessions a través del web municipal

CaPÍTOL I DIsPOsICIONs GENERaLs I ÀMBIT D’aPLICaCIÓ

Article 1.- Definició i finalitats
Els locals socials són equipaments públics cedits en ús a les associacions de veïns/es del municipi per desenvolupar activitats 
d’interès general i d’interès dels veïns/nes. 

En compliment dels objectius anteriors, poden ser destinats al compliment de les següents finalitats:

1.- Promoure la participació ciutadana al barri en tots aquells assumptes que siguin d’interès general i veïnal
2.- Punt de trobada entre veïns/nes que afavoreixi la convivència, la interacció i la cohesió socials
3.- apropar l’administració pública i els serveis als barris

article 2.- usos com a centre cívic.
A banda de les finalitats previstes en l’apartat anterior, els locals socials també són utilitzats com a centres cívics, entesos 
com a espais dedicats a realitzar activitats i serveis als ciutadans/es, organitzats per particulars o entitats. També poden ser 
destinats com a punt de suport al moviment associatiu del municipi per realitzar activitats o celebrar reunions.

article 3.- Àmbit d’aplicació.
El present reglament serà d’aplicació als locals socials amb conveni de cessió d’ús entre l’ajuntament i la corresponent 
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l’associació de veïns. 

En la data de redacció del present reglament aquests locals són:

1.- Locals propietats de l’ajuntament: 
- Local del carrer Canigó, 8; cedit a l’associació de veïns Quatre Vents
- Local del carrer Vela, 15; cedit a les associacions de veïns de l’antiga- els Pedrets i s’auguer
- Local del carrer de la Fe, 25; cedit a l’associació de veïns de Control - Horta de la Perla 
- Local de l’avinguda Catalunya, 10; cedit a l’associació de veïns de la Plantera
- Local de la Plaça antic Hospital, 1; cedit a l’associació de veïns de Dintre Vila
- Local del carrer Cedre, 11bis; cedit a l’associació de veïns de Residencial Blanes- Vistamar 
- Local de l’avinguda Joan Carles I, 97; cedit a l’associació de veïns de Ctra. de Lloret – La Pedrera 
- Local del Camí sant Pere del Bosc, 2; cedit a l’associació de veïns de Mas Borinot
- Local del carrer Petit Raval, 5; cedit a les associacions de veïns del Raval i sa Carbonera
- Local de la Plaça Mas Moixa; cedit a l’associació de veïns de Vilar Petit- Mas Moixa
- Local situat a la Pista de Mas Florit; cedit a l’associació de veïns de Mas Florit

2.- Locals cedits a l’ajuntament per altres administracions o entitats: 
- Local del carrer Mercat, 2 i mòdul prefabricat de la Plaça 11 de setembre; cedit a l’associació de veïns de Mas Enlaire
- Local del carrer Joan alcover, 20; cedit a l’associació de veïns de Ca la Guidó- Mas Carolet
- Local del carrer Valldolig, 23; cedit a l’associació de veïns de Valldolig

La present normativa és de caràcter bàsic i obligatori per les associacions de veïns esmentades. Cada associació podrà 
desenvolupar-la potestativament. 
En qualsevol cas, l’aplicació de la present normativa es podrà exigir a associacions de veïns com a requisit previ per rebre 
subvenció en cas de pagament de lloguer del seu local social.

CaPÍTOL II aCTIVITaTs DEsENVOLuPaDEs EN ELs LOCaLs sOCIaLs

article 4.- activitats pròpies de les associacions de veïns. 
als efectes del present reglament es consideren activitats pròpies d’una associació de veïns les següents: 

1. Reunió dels òrgans de funcionament de l’entitat: Junta Directiva, assemblea General o Comissions de treball

2. Activitats o reunions organitzades per l’associació de veïns d’acord amb les finalitats previstes en els apartats 1 i 2 de 
l’article 1, en particular les següents:
- actuar d’intermediari o mediador entre el veïnat, diversos col·lectius, associacions i les administracions: demandes 

sobre manteniment i conservació de béns i espais urbans (carrers, mobiliari urbà, voreres, passos de vianants, parcs i 
jardins, escales, accessibilitat...) i reclamació de serveis i equipaments públics (neteja via pública, educació, habitatge, 
sanitat, seguretat...)

- Dinamització social i comunitària i foment de la cultura de barri: 
• Activitats organitzades i dirigides per la pròpia associació de veïns, o sota la seva supervisió, sense ànim de lucre, 

obertes a la participació de tots els veïns/nes i/o dirigides a certs col·lectius (infants, joves o gent gran): jocs de 
cartes, domino, tallers de manualitats infantils o per gent gran, classes de repàs escolar, club de lectura...

• Activitats organitzades amb la col·laboració de l’Ajuntament (festes de barri, festes infantils, sopars populars, 
pessebres vivents, patges reials, cavalcada de reis, carnestoltes ...) 

- activitats d’interès general com xerrades o conferències obertes al públic, en particular totes les relacionades amb 
sanitat, habitatge, urbanisme, educació, civisme i convivència, seguretat ciutadana o seguretat vial.

D’acord amb l’article 1.3 d’aquest reglament i el conveni de cessió d’ús de cada local social, l’ajuntament de Blanes podrà 
fer-ne ús de l’equipament, prèvia comunicació a l’associació, quan les seves necessitats ho requereixin.

article 5.- usos com a centre cívic: cessions a tercers. 
Les activitats no relacionades en l’article anterior es consideren usos del local social com a centre cívic, ja que suposen la cessió 
de l’espai a tercers i l’obligació de comunicar l’activitat a l’ajuntament mitjançant document normalitzat. 

En qualsevol cas, seran considerats/des usos de centre cívic i, per tant, cessions de l’espai a tercers les activitats següents: 
- Classes particulars dirigides per persones o entitats, inscrites o no al Registre Municipal d’Entitats, mitjançant un preu 
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d’accés i, en tot cas, amb ànim de lucre (dansa, sardanes, sevillanes, ioga, ceràmica, manualitats, gimnàstica...)
- Festes d’aniversari o altres activitats que suposin la cessió temporal de l’espai a un particular, hi hagi o no un intercanvi 

monetari i que no estiguin obertes a tots/es veïns
- activitats organitzades per altres entitats o associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats diferents a les 

descrites a l’article 4 del present Reglament.

Les cessions a tercers poden ser:
- Puntuals.- per un dia determinat
- Periòdiques.- són aquelles que es prolonguen durant un temps determinat. La seva durada màxima és de 6 mesos, 

prorrogables.

article 6.- Procediment per la gestió de les cessions a tercers. 
En els supòsits de l’article anterior, quan un particular, entitat o associació sol·licita fer ús d’un espai dins les dependències 
d’un local social, haurà de contactar amb la corresponent associació i omplir l’imprès de sol·licitud (annex 1) en què hauran 
de constar, com a mínim, les següents dades: 

- Dades del promotor de l’activitat (entitat, grup o particular) i persona responsable de la mateixa
- Dades de l’activitat que es vol desenvolupar:

Dades de la persona que impartirà el curs, titulació i declaració responsable, si s’escau.
Horari (dies, hores) i durada de l’activitat
Número de participants (en qualsevol cas no es pot superar l’aforament del local)

un cop omplerta la sol·licitud, es comunicarà a l’àrea de Participació Ciutadana, preferentment de forma telemàtica, que 
es donarà per assabentada a la recepció de la mateixa. La cessió de l’equipament a tercers tindrà caràcter potestatiu per 
l’associació de veïns en tots els casos, excepte en cas que l’entitat sol·licitant estigui inscrita en el Registre Municipal d’Entitats, 
d’acord amb l’estipulat a l’article següent.

article 7.- Cessions a entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats.
Les associacions de veïns cediran el local gratuïtament a entitats sense ànim de lucre degudament inscrites en el Registre 
Municipal d’Entitats. això no eximeix que aquestes hagin de contractar una pòlissa d’assegurances complementària en el 
cas de realitzar activitats en que sigui obligatori. a més, l’associació de veïns podrà demanar a l’entitat cessionària que es 
corresponsabilitzi de les tasques de manteniment i neteja del local i, a l’efecte, podrà demanar una fiança a l’entitat per cobrir 
aquestes despeses.

Només es podrà denegar la sol·licitud en els següents casos:
- La demanda de cessió de l’espai no s’adequa a les finalitats pròpies de l’entitat sol·licitant recollides en els seus 

estatuts
- Que l’horari i durada de l’activitat sigui coincident amb una activitat ja programada, ja sigui de la pròpia de l’associació 

de veïns o una cessió a tercers comunicada prèviament a l’ajuntament.
- Que l’activitat a desenvolupar sigui incompatible amb el funcionament normal i les finalitats de la pròpia associació 

de veïns/nes

En cas de desavinença, l’entitat interessada es podrà dirigir a l’àrea de Participació Ciutadana de l’ajuntament de Blanes 
mitjançant sol·licitud registrada. El regidor delegat de Participació Ciutadana serà l’encarregat de resoldre aquests casos de 
forma motivada d’acord amb: 

-  Les prescripcions d’aquest Reglament 
-  La valoració de l’objecte de la sol·licitud; en particular, si aquesta implica una tasca social, d’implicació amb el barri o 

de millora de la convivència i de les relacions socials

article 8.- Prohibicions
Queden expressament prohibides les activitats o cessions que siguin incompatibles amb el funcionament normal i les finalitats 
de la pròpia associació de veïns/nes i, en particular, totes aquelles que impliquin un ús privatiu, particular o restringit de 
l’equipament no comunicades a l’ajuntament; encara que aquestes activitats siguin realitzades per membres de l’associació 
de veïns.

article 9.- Publicació de les activitats
D’acord amb la informació facilitada per les associacions de veïns, l’Ajuntament de Blanes publicarà periòdicament al web 
municipal els dies, horaris i les activitats desenvolupades als locals socials. 
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CaPÍTOL III OBLIGaCIONs I REsPONsaBILITaTs

article 10.- Obligacions i responsabilitats per la utilització dels locals socials
Els locals socials són gestionats per les associacions de veïns que seran promotores de totes activitats que s’hi desenvolupen. 
a aquests efectes, estan obligades a obtenir totes les llicències i autoritzacions d’organismes competents en matèria de sanitat, 
treball, educació, hisenda o qualsevol altra que sigui precisa per al desenvolupament de les activitats realitzades als locals 
socials i a subscriure una pòlissa de responsabilitat civil per import mínim de 150.000 euros (cent cinquanta mil euros). 

Les activitats desenvolupades amb menors d’edat requeriran de les assegurances i obligacions que assenyalin les disposicions 
normatives vigents. En concret, el personal en contacte amb els menors ha d’estar en possessió de la certificació negativa del 
Registre Central de Delinqüents sexuals, en compliment de les obligacions establertes per la llei 26/2015, de 28 de juliol, de 
modificació dels sistemes de protecció de la infància i adolescència, que haurà d’aportar abans de la realització de l’activitat.
En els casos en què l’associació de veïns cedeixi el local pel desenvolupament d’un curs o taller, la persona responsable de 
l’activitat haurà d’estar en possessió de la titulació necessària, si s’escau, i en cas que l’activitat sigui de pagament, haurà 
d’estar donada d’alta a l’Impost d’activitats Econòmiques i pagar les quotes al règim d’autònoms o seguretat social, segons 
sigui el cas. Es podrà donar compliment a aquesta obligació mitjançant la signatura d’una declaració responsable d’acord amb 
l’imprès de sol·licitud.  

L’associació de veïns podrà exigir la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil al sol·licitant de l’activitat, que 
serà necessària en cas que:

• Les activitats que es desenvolupin siguin amb menors d’edat
• Que la pròpia activitat requereixi d’alguna assegurança específica segons la normativa vigent.

En cas de cessió del local a entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, en seran, en tot cas responsables de les 
obligacions anteriors, la persona que signi en nom de l’entitat.
En cas de dubtes amb les cessions, l’associació de veïns podrà comunicar-ho per escrit a l’àrea de Participació Ciutadana que 
haurà de donar resposta en el termini màxim d’un mes. 

article 11.- Comissió de seguiment 
amb l’objecte d’homogeneïtzar la casuística de les cessions i solucionar els dubtes o desavinences que es puguin plantejar, 
es podrà crear una Comissió de seguiment i Control de les cessions integrada per personal municipal i responsables veïnals.
Excepcionalment, la Comissió de seguiment tindrà la potestat de denegar la realització d’aquelles activitats en cas que existeixin 
dubtes sobre la veracitat de les dades aportades, entrin en contradicció o no s’ajustin als preceptes d’aquest Reglament. a 
aquests efectes, la citada Comissió podrà demanar al sol·licitant, promotor o responsable de l’activitat la documentació que 
consideri necessària.

En cas que no es creï la Comissió, les funcions descrites les portarà a terme l’àrea de Participació Ciutadana. 

Dades del sol·licitant:

Promotor de l’activitat: NIF:

adreça: Municipi:

Nom i cognoms de la persona responsable i càrrec (si és una entitat): NIF del responsable:

adreça: Municipi:

Correu electrònic: Telèfon de contacte:
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Dades de l’activitat: 

Tipus d’activitat: 

Reunió                     Curs/ taller                    Celebració     

Descripció de l’activitat (objectius i públic a qui va adreçat) :

Espai sol·licitat:                                            aforament màxim:

Tipus de cessió:

Puntual:                        Data:                                         Horari:           

Periòdica (màxim 6 mesos):               Del  .......................      al  ..........................

Dia de la setmana:        

Horaris: 

assistents a l’activitat:

Nombre d’assistents previstos:

Presència de menors d’edat?   sÍ/NO      Número de menors d’edat:

Cost de l’activitat:

El responsable de l’activitat declara que l’activitat és:

 Gratuïta i oberta a tothom

 Gratuïta però restringida (s’haurà d’explicar el motiu)
           

  No gratuïta, però el seu cost repercuteix íntegrament en les despeses de manteniment del local i funcionament de 
l’activitat, inclòs el pagament al professional que la imparteix



Pàg. 22

Administració Local Ajuntaments

Núm. 244 – 27 de desembre de 2017

Condicions de les cessions de l’espai:

La persona responsable de l’activitat haurà de vetllar per:

1.- La conservació adequada de les sales i el material que s’utilitzi
2.- Informar al personal que gestiona l’equipament dels desperfectes i/o anomalies que es produeixin a les instal·lacions, el 

mobiliari i els materials durant l’activitat. En aquest cas, el titular de la cessió serà el responsable d’assumir les despeses 
de reparació o reposició corresponents

3.- Realitzar l’activitat d’acord amb la legislació laboral i fiscal
4.- No cedir l’ús de l’espai cedit a tercers aliens als que figuren en el present document de cessió
5.- Controlar en tot moment el nombre d’assistents autoritzats per tal de no superar l’aforament de l’espai
6.- avisar als assistents que tinguin cura de les seves pertinences
7.- Respectar la distribució establerta del mobiliari de l’espai cedit
8.- Respectar els dies i horaris autoritzats en el document de cessió
9.- En cas de cessions de l’espai per activitats amb menors, garantir que el personal en contacte amb els menors estigui 

en possessió de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en compliment de les obligacions 
establertes per la llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació dels sistemes de protecció de la infància i adolescència, i es 
compromet a aportar-lo en cas que li sigui requerit

10.- Respectar la normativa d’usos dels locals socials de l’ajuntament de Blanes

L’incompliment d’aquestes normes comportarà l’extinció immediata de la cessió

signatura del titular de la cessió
Data i lloc
NIF:

Blanes, 13 de desembre de 2017 

Mario Ros Vidal  
alcalde 


