
 

 

 



 

 

CARTA DE SERVEIS D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL 
 
 

 

 

1. PRESENTACIÓ 
 
En un procés permanent de millora del funcionament de les administracions públiques, cal 
incorporar mitjans i instruments per donar resposta a la demanda social que reclama reclama un 
servei de major qualitat en el sector públic.  
 
La nova Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada el desembre 
del 2014 estableix el dret de les persones a una bona administració. 
 
Les institucions han de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes 
condicions mínimes i raonables de qualitat, i han d’incloure cartes de serveis en el marc regulador 
dels serveis públics bàsics. 
 
L’objecte de la Carta és assumir el compromís de prestar els serveis que s’hi defineixen i de fer-ho 
d’acord amb els principis, les formes i els temps que es concreten, establint mecanismes per fer 
l’avaluació i la correcció, si cal, del seu funcionament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. MISSIÓ I SERVEIS  

• Missió 
 
El Servei d’Esports té com a missió difondre l’esport com a part imprescindible per l’educació 
integral de la ciutadania, garantint  una pràctica digne i de qualitat en els equipaments 
esportius de la ciutat, atenent la diversitat i treballant a través de la pràctica esportiva la 
cohesió territorial. 

Aquesta carta recull els serveis esportius que l’Ajuntament de Sabadell ofereix a les 
persones i entitats per tal de facilitar l’accés generalitzat i de qualitat tant a les activitats com 
a les instal·lacions esportives municipals. 

 

• Serveis 

Els serveis que l’Ajuntament de Sabadell es compromet a dur a terme són els següents: 

 
Programes d’activitats físiques adreçats a poblacions específiques: adults, gent gran, 

persones amb discapacitat i amb necessitat d’integració social. 

 

Esport en edat escolar a través dels programes esportius escolars i les entitats que 

promocionin l’esport de base a la nostra ciutat. 

 

Activitats i actes esportius d’àmbit de ciutat que promoguin la participació  popular, 

transversal i amb participació de tots els col·lectius. 

 

Suport a les entitats esportives en la tramitació de subvencions municipals, atorgament de 

trofeus i medalles, serveis logístics per a esdeveniments i recursos de la Diputació de 

Barcelona. 

Xarxa d’equipaments esportius municipals de diferents tipologies que inclou diverses 
modalitats de pràctica esportiva i de lleure a disposició de ciutadans, ciutadanes i entitats. 

 

 

 

 

 



 
 

3. UNITAT RESPONSABLE  
 
EL SERVEI D’ESPORTS 
 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia i dimarts i dijous de 5 a 7 de la 
tarda 
pl. de Sant Roc, 14 2n A  
Telèfon: 93 745 31 50 
Fax:  93 745 32 15 
 
Adreça electrònica del servei: esports@ajsabadell.cat 
Web:  http://www.sabadell.cat/Esport/p/esport_cat.asp 
 

  

• Com arribar-hi:  

Autobusos urbans: (www.tus.es)   

Parades properes :  
Alfons XIII L4 L5 L11 L44 L55 L80  
Casal Pere Quart L1 L2 L3 L11 L80  
Dr. Robert L1 L2 L3 L4 L5 L44 L55  
F.G.C. - Rambla L11 L80  
Les Valls L4 L5 L7 L10 L12 L44 L55  
Manresa L1 L2 L3 L4 L5 L44 L55  
Mercat Central L4 L5 L7 L10 L12 L44 L55 F1 F2 F3 F4  
Sant Cugat L10  
Sant Joan L4 L5 L12 L44 L55 F4 F5 

 

http://sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=7926&Itemid=968&search=servei%20d'es
mailto:esports@ajsabadell.cat
http://www.sabadell.cat/Esport/p/esport_cat.asp
http://www.tus.es/


 
 
Equipaments on es realitzen els serveis  

 

Instal·lacions  esportives    

Pavelló Municipal d’Esports Gestió Directa C/ Sol i Padrís, 59 93 726 17 25 

Pavelló Municipal de Cal Balsach Gestió Directa Carretera de Prats, 2 93 72360 53 

Pavelló Municipal del Nord Gestió Directa Ronda Collsalarca, 4 93 724 36 63 

Gimnàs Municipal Concessió: IGE SL Pl. Frederic Mompou, 1 93 725 69 08 

Gimnàs Municipal Can Marcet Gestió Directa C/ de Riu-sec, 61 93 725 55 83 

Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya Empresa Municipal Camí de Can Quadres, 190 93 748 42 66 

Complex Esportiu de Sant Oleguer  Gestió Directa Camí de Can Quadres, 179 93 725 99 79  

Complex Esportiu Municipal de Gràcia 

Gestió Interessada: 
OAR Gràcia 

C/ de Boccaccio, 68 93 711 20 54 

Complex Esportiu Municipal Sabadell Sud Gestió Directa C/ de Pardo Bazán, 17 93 711 66 51 

Complex Esportiu Municipal Olímpia Gestió Directa C/ Apulia, 40 93 717 88 50 

Piscines Municipals Joan Serra Concessió: UFEC Rda. Bellesguard 13 93 712 23 68 

Piscina de Ca n’Oriac Gestió Directa Rda. Navacerrada, 58 93 716 59 06 

Poliesportiu de Can  Marcet Gestió Directa C/ Riu-sec, 54  93 726 30 50 

Poliesportiu Les Termes Gestió Directa C/ Illa Bella, 20 - 

Poliesportiu Miguel Hernández Gestió Directa C/ de Mulleres, 12 - 

Zona Esportiva de Can Rull 

Gestió Interessada: 
Can Rull R.Tronchoni 

C/ Lucreci, 1 93 723 74 11 

Camp de Futbol Municipal Arraona-

Merinals 

Gestió 
Interessada:CE 
Mercantil 

C/. De l’Uruguai, 2 93 720 55 50 

Camp de Futbol Municipal La Planada-Can 

Deu 

Gestió Interessada: 
UD La Planada c. de Caucas, 59 93 724 63 99 

Camp de Futbol Municipal de Ca n’Oriac 

Gestió Interessada: 
UE Sabadell Nord 

Ronda Collsalarca, 4B 93 724 45 90 

Camp de futbol Municipal de Can 

Puiggener 

Gestió Interessada: 
CD Llano C/ Puig de la Creu, 15 93 716 88 98 

Camp de Futbol Municipal de Roureda 

Gestió Interessada: 
VDF Roureda 

C/ Rialb, 11 93 716 78 90 

Camp de Futbol Municipal de Torre-romeu 

Gestió Interessada: 
UE Tibidabo Torre 
Romeu 

Av. Can Bordoll, 8 93 725 71 42 

Camp de Futbol Municipal La Creu 

Gestió Interessada: 

UE Sabadellenca 
C/ Pardo Bazán, 31  93 712 32 52 

Estadi Municipal Nova Creu Alta 

Cessió ús 

CESabadell 
Pça de l’Olímpia, 1 93 723 80 88 

 

Al lloc web http://w2.sabadell.cat/ca/esport podeu trobar llistat sencer i detallat i s’indica les 

instal·lacions que són municipals. 

http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/6141-repertori-108
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/10692-repertori-6827
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/26962-repertori-25606
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/10773-repertori-8507
http://w2.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/6826-repertori-111
http://www.sabadell.cat/ca/fitxes-repertori?id=25609
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/10399-repertori-5256
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/10910-repertori-20412
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/11561-repertori-24427
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/6651-repertori-110
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/7492-repertori-1605
http://www.sabadell.cat/ca/fitxes-repertori?id=5920
http://w2.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/6826-repertori-111
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/10941-repertori-20642
http://w2.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/11063-repertori-21674
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/10165-repertori-2600
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/10181-repertori-2631
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/10181-repertori-2631
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/8146-repertori-114
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/8146-repertori-114
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/10285-repertori-4157
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/10171-repertori-2617
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/10171-repertori-2617
http://w2.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=10180&Itemid=891&search=Camp%20de%20Futbol%20Municipal%20de%20Roureda
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/6249-repertori-116
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-repertori/10176-repertori-2623
http://w2.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=6063&Itemid=891&search=Estadi%20Municipal%20Nova%20Creu%20Alta
http://w2.sabadell.cat/ca/esport


 

 

4. COMPROMISOS I INDICADORS  

 

 Elaborar anualment una oferta amplia de programes d’activitats físiques.  

Realitzarem un mínim de 4 programes amb més de 2.000 places ofertades. 

 Indicador 1: Nombre de programes oferts a l’any. 

 Indicador 2: Nombre de places ofertes a l’any. 

 

 Donar  suport a l’esport en edat escolar, mitjançant la implicació en l’organització dels 

programes esportius escolars i el recolzament a les entitats que promocionin l’esport de 
base a la nostre ciutat.  

Participaran més de 50 escoles, 25 entitats i 25.000 usuaris i usuàries. 

 Indicador 1: Nombre de centres escolars que participen als programes. 

 Indicador 2: Nombre d’entitats que participen als programes. 

 Indicador 3: Nombre d’escolars participants. 

 

 Organitzar actes esportius d’àmbit de ciutat que promoguin la participació popular i 

col·laborar en les activitats esportives que organitzin les entitats que persegueixin el 
mateix objectiu.  

Organitzarem i col·laborarem en més de 55 actes l’any. 

 Indicador: Nombre d’actes i activitats esportives de ciutat organitzats per 

l’ajuntament i en col.laboració amb les entitat. 

 

 

 

 

 



 
 

 Coordinar  les accions de suport a les entitats esportives pel que fa a l’oferta de 

subvencions municipals i l’atorgament de guardons.  

Realitzarem una convocatòria anual de subvencions i atorgarem més de 250 
trofeus i 1.000 medalles. 

 Indicador 1: Nombre de convocatòries anuals de subvencions. 

 Indicador 2: Nombre de trofeus i medalles atorgades. 

 

 Posar la xarxa d‘equipaments esportius municipals a disposició dels ciutadans i entitats. 

Garantirem més de 1.800 hores a la setmana d’ús. 

 Indicador: Nombre d’hores a la setmana d’ús. 

 

 

L’obtenció dels indicadors es realitzarà de l’explotació de les dades que constin en el servei 
gestor. 

 

 

 

5. VIES DE RECLAMACIÓ I CANALS DE PARTICIPACIÓ I   
SUGGERIMENTS 

Per fer suggeriments, comentaris, propostes de millora o queixes del servei poden adreçar-se 
a: 

 

• Adreça electrònica del servei: esports@ajsabadell.cat 

• Instància als registres municipals 

• Telèfon: 010 o al 93 7453110 (si truca de fora de Sabadell) 

• Lloc web: www.sabadell.cat   “contacte” 

• Adreça electrònica del servei transparència: transparencia@ajsabadell.cat 

 

mailto:esports@ajsabadell.cat
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=63144&Itemid=959
http://www.sabadell.cat/ca/fitxes-repertori?cod=3710
https://seu.sabadell.cat/webapps/tramits/cat/principal.asp?IdTr=1826
mailto:transparencia@ajsabadell.cat


 
 

6. DRETS I DEURES 

 

DRETS: 

Els usuaris i usuàries dels serveis esportius de l’Ajuntament de Sabadell inclosos en aquesta 
carta tenen els següents drets: 

 

1. Dret a rebre els serveis establerts d’acord amb l’import i condicions establertes.  

2. Dret a ser tractats amb respecte i deferència pel personal de les instal·lacions. 

3. Dret a rebre informació permanent i actualitzada de les activitats i serveis que s’ofereixen 

4. Dret a fer reclamacions i suggeriments respecte als serveis  prestats. 

 

 

DEURES: 

Els usuaris i usuàries dels serveis esportius de l’Ajuntament de Sabadell inclosos en aquesta 
carta tenen els següents deures: 

 

1. Fer efectiu  l’import corresponent establert per a l’ús de cada servei o espai esportiu. 

2. Respectar i tractar de manera  educada al personal de les activitats i instal·lacions. 

3. Mantenir una actitud de respecte vers la resta d’usuaris i usuàries. 

4. Vetllar pel bon estat de conservació de les instal·lacions i serveis. 

 

 

 

 

 

 



 
7. RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE I NORMES VINCULADES AL 
SERVEI 

Taxes i preus públics:  

 Ordenança per la qual es regula el preu públic per la prestació de serveis relatius a 
l’ús d’instal·lacions esportives municipals i la participació en programes esportius. 

Normes vinculades al servei: 

Subvencions: 

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 

 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions. 

 Ordenança municipal de Subvencions aprovada en el Ple Municipal de l’Ajuntament 
de Sabadell el dia 23 de desembre del 2008. 

 Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per a activitats 
esportives. Aprovades per la JGL de 13 de febrer de 2009 i modificades pel Ple de 5 
de gener de 2012. Refosa publicada al BOPB de 8 de febrer de 2012. 

Piscines: 

 Llei Reguladora d'Instal·lacions i Equipaments Esportius a Catalunya - Decret 
95/2005. 

 Reglament d'us de les piscines municipals aprovat pel ple el 26 de maig de 2008. 
BOPG 174 de 21 de juliol de 2008. 

Trofeus: 

 Bases generals reguladores de la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell 
mitjançant aportacions de distincions esportives o trofeus. Aprovades per la JGL de 
2 de desembre de 2005. BOPB nú. 2 de 3 de gener de 2006. 

Esport: 

 Llei de l'Esport estatal - Llei 10/1990 de 15 d'octubre de 1990. 

 Llei de l'esport autonòmica. Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol. 

Espectacles: 

 Decret 212/2002 d'1 d'agost de 2002 Regulador de la Comissió contra la violència 
en Espectacles Esportius a Catalunya i Decret 173/2009 de 10 de novembre de 
2009 de modificació de l'anterior. 

 Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles 
públics i activitats recreatives. 

 

http://ca.sabadell.cat/pdf/ordenances017/5.5.pdf
http://ca.sabadell.cat/pdf/ordenances017/5.5.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-20977
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13371
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13371
http://ca.sabadell.cat/pdf/normativa/59.pdf
http://ca.sabadell.cat/pdf/normativa/59.pdf
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/detallSubv_cat.asp?Subtipus=ES&cod=2009BSES00001&NomXML=Subvencions2017.xml
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/detallSubv_cat.asp?Subtipus=ES&cod=2009BSES00001&NomXML=Subvencions2017.xml
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/detallSubv_cat.asp?Subtipus=ES&cod=2009BSES00001&NomXML=Subvencions2017.xml
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=376782&language=ca_ES&textWords=95%2F2005&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=376782&language=ca_ES&textWords=95%2F2005&mode=single
http://ca.sabadell.cat/pdf/normativa/66.pdf
http://ca.sabadell.cat/pdf/normativa/66.pdf
http://ca.sabadell.cat/pdf/normativa/65.pdf
http://ca.sabadell.cat/pdf/normativa/65.pdf
http://ca.sabadell.cat/pdf/normativa/65.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-25037
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=224696&language=ca_ES&textWords=1%2F2000&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=298571&language=ca_ES&textWords=212%2F2002&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=298571&language=ca_ES&textWords=212%2F2002&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=530005&language=ca_ES&textWords=173%2F2009%2520&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=530005&language=ca_ES&textWords=173%2F2009%2520&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=540841&language=ca_ES&textWords=112%2F2010&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=540841&language=ca_ES&textWords=112%2F2010&mode=single
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