
Projecte d’Establiment de la gestió de la Zona Esportiva Municipal l’Eixample 



1. Característiques del servei

La  Zona  Esportiva  Municipal  de  l’Eixample  és  un  equipament  esportiu  format  per 
diferents espais. És un servei públic esportiu adreçat a tota la població amb modalitats 
d’accés  tant  per  infants  com  per  a  la  població  adulta.  Amb  aquest  equipament 
poliesportiu es vol respondre a les necessitats esportives i socials actuals, així com, 
fomentar  la  pràctica  físico-esportiva  de  la  població  del  municipi  i  el  seu  entorn 
potencial. Aquesta instal·lació esportiva és l’única del municipi que dóna l’oportunitat a 
la seva ciutadana en l’aprenentatge de la natació.

2. Àmbit d’actuació i característiques del servei

La Zona Esportiva Municipal de l’Eixample és un equipament esportiu situat a la Plaça 
Olímpics número 2 al municipi de Roda de Berà. Aquesta zona esportiva compta amb 
els següents espais esportius i complementaris:

Espais esportius

 2 pistes de pàdel de 20 m x 10 m. 200 m². 4 parets vidre.

 1 Pista de tennis de34 m x 16 m. 544 m². 

 Frontó. Espai a l'aire lliure. 35 m x 14 m. 490 m². 3 parets.

 1 piscina a l’aire lliure formada per 2 vasos: 

 Vas principal  de 24,5  m x  12,5  m.  306,25 m².  5  carrers.  3  -  1,2  m de 

profunditat. 

 Vas infantil. 6 m x 6 m. 28,3 m². 0,4 - 0,3 m de profunditat. 
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 Esplanada de sorra (<1500 m2). Espai a l'aire lliure. 42 m x 26 m. 1092 m². 

Espais complementaris

 Una esplanada adaptada per al tir amb arc

 1 edifici de serveis: 

o 2 vestidors col·lectius amb serveis

o Bar-restaurant

o Antiga vivenda conserge actualment en desús. 

 1 esplanada de sorra

Activitats i serveis

 Pàdel

o Lloguer de pistes de pàdel

o Escola per a infants i adults

o Classes particulars 

o Campionats i tornejos

o Lloguer i venta de material esportiu

 Tennis

o Lloguer de pista tennis

o Escola per a infants i adults

o Classes particulars 

o Campionats i tornejos

o Lloguer i venta de material esportiu
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 Activitats aquàtiques

o Cursos de natació per a infants i adults

o Curs d’aquagym

o Natació recreativa lliure

 Altres activitats

o Campus esportius

o Festa Escoles Esportives

o Tir amb arc 

o Esdeveniments puntuals

 Servei de bar i cafeteria

3.  Calendari i horaris

El calendari d’obertura de la Zona Esportiva Municipal de l’Eixample serà anual, amb 
horaris diferenciats entre la temporada d’estiu i hivern. 

Període d’hivern (del 16 de setembre a 15 de juny):

 Dilluns a divendres: 16h a 22h 

 Dissabtes i diumenges: 9h a 20h

Període d’estiu (del 16 de juny a 15 de setembre):

 Dilluns a diumenge: 9h a 22h

La  instal·lació  restarà  tancada  els  dies  25  i  26  de  desembre,  1  i  6  de  gener. 
L’Ajuntament podrà modificar-ne l’horari i dies d’obertura per necessitats del servei. 
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L’horari d’obertura del bar-restaurant inicialment correspondrà amb els mateix horari 
que la resta de la instal·lació, podent però ampliar-se amb la prèvia autorització per 
part de l’Ajuntament de roda de Berà. 

4. Modalitats i quotes d’accés

L’accés a la instal·lació esportiva es realitzarà mitjançant les quotes establertes en les 
taxes i preus públics aprovats per l’Ajuntament de Roda Berà, els quals seran revisats i 
aprovats anualment per part del consistori municipal. 

A. PISCINA

- Entrada Diària 3,20 €

- Abonament mensual 32,40 €

- Abonament de temporada fins el 15 de 
setembre

64,40 €

B. PISTES DE TENNIS, PADEL I FRONTÓ

b) Entrades de tennis adults (per pista i 
hora)

6,45€

b1) Entrades de tennis adults (per persona, 
pista i hora) 2 jugadors

3,20€

b2) Entrades de tennis adults (per persona, 
pista i hora) 4 jugadors

1,55€

c) Entrades de tennis infantils (per pista i 
hora)

5,35€

c1) Entrades de tennis infantils (per 
persona, pista i hora) 2 jugadors

2,70€

c2) Entrades de tennis infantils (per 
persona, pista i hora) 4 jugadors

1,35€

d) Entrades pista de pàdel (per pista i hora) 10,70€

Entrades pista de pàdel (per persona, pista 
i 30’)

6,00€

5



d1) Entrades pista de pàdel (per persona, 
pista i hora) 2 jugadors

5,35€

Entrades pista de pàdel (persona, pista, 
30’) 2 jugadors

3,00€

d2) Entrades pista de pàdel (per persona, 
pista i hora) 4 jugadors

2,70€

Entrades pista de pàdel (persona, pista, 
30’) 4 jugadors

1,50

e) Entrades pista de frontó (per persona, 
pista i hora)

2,15€

f) Fitxa per a la utilització de l’enllumenat 
(cada hora)

5,35€

f.1) Fitxa per a la utilització de l’enllumenat 
(cada mitja hora)

3,00€

Abonament general per a totes les 
instal·lacions esportives de la zona 
Poliesportiva Municipal Eixample de l’1 
d’octubre al 31 de març,
Mensual
Mensual i amb llum

31,00€
41,20€

Abonament general per a totes les 
instal·lacions esportives de la zona 
Poliesportiva Municipal Eixample de l’1 
d’abril fins el 30 de setembre.
Mensual
Mensual amb llum

82,40€
92,70€

C. ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU

- Curs Natació Nens (5 dies/setmana) 
Quinzenal

21,45 €

- Curs Natació Nens ( 2 dies setmana) 
Mensual

21,45 €

- Curs Natació Adults (3 dies/setmana) 
Mensual

21,45 €

- Curs d’iniciació Tennis Nens (2 21,45 €

6



dies/setmana) Mensual

- Curs d’iniciació Tennis Adults (2 
dies/setmana) Mensual

21,45 €

-  Curs  Aquagym  Adults  Dilluns  a  
Divendres  (5  dies  setmana) Quinzenal

21,45 €

- Curs de Natació o Tennis organitzats dins 
del marc d’activitats esportives d’estiu

22,00€

- Inscripció al Campionat de Futbol Sala 
Infantil

2€/nen

D. ACTIVITATS ZONA POLIESPORTIVA  EIXAMPLE

 
Individua

l

2 
usuari

s
3 usuaris

Curs de pàdel, amb instructor 
(preu per persona i per hora)

15,00 € 9,00 € 7,00 €

Torneig de pàdel 20,00 € per parella

Intensiu de pàdel, amb instructor (preu per persona), 
25 hores

52,00 €

Jornades esportives infantils (preu per persona), 
jornada de 5 hores

15,00 €

F. ALTRES ACTIVITATS €/mes

- Pàdel adults i adolescents dos dies setmana
21,45 
€/mes

- Campus estiu tot el mes 161 €/mes

- Campus estiu tot el mes 118 €/mes

- Campus Nadal/ Setmana Santa 4-5 dies 30 €/mes

5. Règim estatutari dels/de les usuaris/usuàries   

L’Ajuntament de Roda de Berà així com l’entitat gestora de l’equipament esportiu i tot 
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el conjunt de treballadors i treballadores vetllaran pel respecte dels drets dels/de les 
usuaris/usuàries reconeguts a les lleis i, especialment, pels següents:

 a)  Dret  a  la  informació  i  a  la  participació  en  els  termes  establerts  en  el 
Reglament del Servei 

b) Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixement, raça, sexe, 
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

6. Obres, béns i instal·lacions necessaris

La  Zona  Esportiva  Municipal  l’Eixample  compta  amb  un  seguit  d’equipaments 
esportius ja comentats. No es requereix cap inversió en infraestructures ni maquinària 
per a la posada en marxa de l’equipament esportiu. No obstant, s’ha elaborat i forma 
part de la documentació d’aquest expedient una documentació tècnica descriptiva de 
les diferents mesures que caldria implementar properament per part de l’ajuntament 
per un ajust complet a la normativa sectorial aplicable. En tot cas, la implementació 
d’aquestes  mesures  no  ha  d’obstaculitzar  l’ús  total  de  les  instal·lacions  i  caldrà 
executar-se de la forma més adequada per entorpir el mínim possible l’ús normal de 
les instal·lacions.  

7. Forma de gestió i participació

La gestió de la Zona Esportiva Municipal de l’Eixample de Roda de Berà, es prestarà 
mitjançant una concessió administrativa de 5 anys de durada amb la possibilitat de 2 
anys de pròrroga. Es preveu la gestió directa del bar restaurant amb personal propi 
podent  però,  externalitzar aquest  servei  a una empres especialitzada i  d’acord  ala 
normativa vigent. 

Per a garantir un bon funcionament del servei i estat de la instal·lació esportiva es 
portarà a terme una comissió de seguiment formada per : 

 Personal tècnic designat per l’Ajuntament.

 Interventor de l’Ajuntament o personal en qui delegui.

 Secretària de l’Ajuntament o personal en qui delegui.

 Director de la gestió de l’equipament esportiu.
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 Altres persones d’interès de l’empresa adjudicatària segons temàtica a tractar.

 Altres persones d’interès de l’ajuntament segons temàtica a tractar.

Aquesta  comissió  es reuniria  com a mínim una vegada a l’any,  podent  ampliar  la 
freqüència de reunions de treball d’acord a les necessitats de l’equipament o voluntat 
municipal. Les principals tasques d’aquesta comissió són: 

 Seguiment del compte d’explotació anual i nivell d’utilització de l’equipament.

 Valoració de les activitats municipals i subvencionades a realitzar anualment en 

la instal·lació.

 Valoració de l’estat de manteniment de la instal·lació esportiva.

 Valoració de les inversions o millores a realitzar en la instal·lació. 

 Valoració i aprovació de les taxes i preus públics de la instal·lació. 

 Valoració del règim estatutari dels usuaris de les instal·lacions als efectes de 

les adaptacions que escaiguin.

Els  Plecs de Clàusules administratives particulars hauran d’establir  els criteris que 
serviran de base per l’adjudicació,  especificant  el  règim jurídic  bàsic  regulador del 
servei  i  els  reglaments  especials  reguladors  del  mateix,  així  com els  aspectes  de 
caràcter jurídic, econòmic i administratiu i, en el seu cas, les tarifes a percebre dels 
usuaris, els procediments per a la seva revisió i el cànon o participació a satisfer a 
l’Administració. 

8. Règim econòmic i financer

S’adjunta l’estudi de viabilitat econòmica i financera del servei del servei públic local de 
la Zona Esportiva de l’Eixample que, per encàrrec municipal, l’empresa itik consultoria 
de l’esport i el lleure  S.L ha redactat. En aquesta es detallen els ingressos i despeses 
previstos així com el resultat econòmic previst per als propers 5 anys. Davant d’una 
escenari  moderat  que  preveu  un  resultat  negatiu  de  l’explotació  de  l’equipament 
esportiu  l’Ajuntament  aportarà  la  compensació  econòmica  prevista  corresponent 
d’acord a les previsions realitzades a una gestió de l’equipament satisfactòria. 

Roda de Berà, document signat electrònicament al marge, pels serveis municipals amb 
la conformitat de la regidora d’esports.
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