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PREÀMBUL
En els últims anys, a causa d'una major conscienciació de la ciutadania de la pràctica esportiva com
a forma de manteniment de la salut i de millora de la qualitat de vida, s'ha produït un increment,
tant de la demanda dels serveis, com de les infraestructures esportives, sent l’esport una eina
essencial en la integració social de l'individu.
Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, s'ha esforçat a proveir a la ciutadania
d'equipaments esportius i d'una àmplia i variada oferta de serveis que satisfacen les seues
necessitats.
Partint d'aquests fets, es fa necessària la creació d'un Reglament que té com a propòsit el
desenvolupament d'unes normes que faciliten l'ús i gaudi de les instal·lacions i infraestructures
municipals esportives. Tot açò sota la legislació vigent, com marca la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 55 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local; i article
50.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Aquest Reglament serà aplicable a la totalitat de les instal·lacions esportives municipals indicades
en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament.

TÍTOL PRELIMINAR: CONSIDERACIONS GENERALS
Article 1.- Objecte del Reglament:
És objecte del present reglament regular el funcionament, ús i gaudi de les instal·lacions esportives
de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, dedicades a la promoció de l'esport i a la realització
d'activitats de diversa índole. Tot açò, amb les següents finalitats:
•

Fomentar i educar en els valors de l'esport (civisme, solidaritat, afany de superació,
participació, salut, etc.)

•

Promocionar una oferta esportiva adaptada a les noves necessitats i demandes de la
ciutadania.

•

Potenciar la iniciativa ciutadana entorn de l'esport tant de forma individual com a
col·lectiva i a través de les entitats esportives.

•

Fomentar la pràctica esportiva com una forma de vida saludable.

Per al millor compliment d'aquestes finalitats, l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, mitjançant el
Servei Municipal d'Esports, ha desenvolupat una sèrie de normes que serviran, d'una part, per a
garantir els drets dels usuaris de les instal·lacions esportives municipals, i, d'una altra, per a fixar
les obligacions i/o deures d'aquests amb el personal, amb els altres usuaris o amb el propi
equipament esportiu.

Les característiques de les instal·lacions esportives municipals estan d'acord amb els objectius i
finalitats citats anteriorment, d'ací que la seua reglamentació es fonamente en els següents
principis generals:
• Han de tenir un caràcter popular.
•

Formaran part d'un projecte de promoció social.

Podran abastar totes les especialitats esportives possibles
instal·lacions.

que

siguen practicables en les

Article 2.- Àmbit d'Aplicació:
El present reglament serà aplicable en el Poliesportiu Municipal “El Paretó” d'Alfara del Patriarca.

Article 3.- Conceptes:
Instal·lacions esportives: Es consideren instal·lacions esportives municipals el conjunt
d'infraestructures, així com els béns mobles destinats a tal objecte i els adscrits de forma
permanent a alguna instal·lació esportiva municipal, la gestió directa de la qual, indirectament a
través de qualsevol de les fórmules previstes, tinga encomanat la Regidoria d'Esports o altres
entitats mitjançant concessió.
En elles es practicaran els esports als quals especialment estiguen destinades, sent possible la
pràctica d'altres esports o usos de caràcter social, educatiu, cultural, etc. sempre que siga
tècnicament possible i prèvia autorització municipal.
Usuaris: Es consideren usuaris de les instal·lacions esportives municipals, aquelles persones o
entitats que utilitzen les mateixes, ben participant en programes promoguts i gestionats per
l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca a través de la Regidoria d'Esports, o ben participant del lloguer
o cessió d'aquests espais esportius. Els usuaris es podran classificar de la següent manera:
•

Usuari abonat: Tindran la condició d'abonat totes aquelles persones, residents o no en el
municipi d'Alfara del Patriarca, que havent formalitzat la seua inscripció i es trobe al
corrent de pagament.

•

Usuari no abonat: Serà tota persona física o entitat que accedisca a una instal·lació o
infraestructura esportiva, sense ser abonat, previ pagament de la taxa establida.

•

Acompanyants i espectadors: tindran la consideració d'usuaris passius, aplicant-se'ls les
normes fins a on puga arribar la seua responsabilitat durant la seua estada en la instal·lació.

•

Acompanyants i espectadors: tindran la consideració d'usuaris passius, aplicant-se'ls les
normes fins a on puga arribar la seua responsabilitat durant la seua estada en la instal·lació.

•

Usuari menor d'edat: seran els menors de 18 anys, sent responsables de les conseqüències
dels seus actes els seus pares, tutors legals o persona responsable que els acompanye.

•

Participants de cursos: integrants de clubs esportius, escoles municipals, associacions

esportives, federacions, etc.
•

Centres escolars del municipi.

TÍTOL I: REGULACIÓ GENERAL D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES CAPÍTOL
I: DELS USUARIS
Article 4.-Drets Generals dels usuaris:
Totes les instal·lacions esportives municipals són de lliure concurrència, no existint cap tipus de
discriminació per raó de raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social. No obstant això, els usuaris hauran de respectar les normes de règim intern
establides per a l'accés a les instal·lacions. Així doncs, els usuaris tindran dret a:
•

Ser tractats amb respecte i deferència pel personal que presta els seus serveis en aqueixes
instal·lacions.

•

Tenir una informació específica de cada instal·lació que arreplegue totes les dades
d'interès de la mateixa i els usos.

•

Fer ús de les instal·lacions en els horaris i dates assenyalats en la programació o en el
lloguer; l'Ajuntament per mitjà del seu Servei Municipal d'Esports es reserva el dret de
canvi de programació a causa de causes d'organització o força major que anul·larà o
modificarà les condicions prèviament establides, comunicant sempre aquesta
circumstància als usuaris afectats, amb temps suficient.

•

Trobar les instal·lacions, el mobiliari i el material esportiu en condicions d'ús.

•

Presentar les queixes, suggeriments o reclamacions que estime convenients per escrit en
l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca per Registre d'Entrada, o fer-ho de forma telemàtica
pel mateix procediment.

•

Poder consultar en les diferents instal·lacions el Reglament General de les Instal·lacions
Esportives Municipals.

•

Poder sol·licitar la identificació de qualsevol de les persones emprades o responsables de
les instal·lacions esportives, a l'efecte de realitzar les reclamacions corresponents.

•

Qualssevol altres drets que vengen reconeguts per la legislació vigent i pel que es disposa
en aquest Reglament.

Article 5.- Obligacions dels usuaris:
•

L'accés a les instal·lacions esportives municipals suposa l'acceptació de la totalitat de les
normes compreses en aquest Reglament.

•

Tota persona o entitat interessada en la utilització de les instal·lacions esportives està
obligada a sol·licitar autorització d'ús segons el procediment fixat i abonar lat rosteix
corresponent dins dels terminis i en la forma establida.

•

Utilitzar les instal·lacions, material i mobiliari adequadament, evitant possibles
desperfectes i danys en les instal·lacions o a la salut i drets dels altres usuaris.

•

Guardar el degut respecte als altres usuaris i al personal de les instal·lacions, així com
atendre en tot moment les indicacions de dita personal.

•

Accedir i romandre en la instal·lació per a realitzar l'activitat amb indumentària esportiva
adequada, observant-se especialment la necessitat de calçat adequat per a cada
paviment, incloses les activitats a realitzar en pistes i instal·lacions a l'aire lliure.

•

Presentar el document identificatiu estipulat per a acreditar la seua condició d'abonat o
d'usuari, no podent cedir-ho o transmetre-ho a un tercer.

•

Complir els horaris establerts en els lloguers de les unitats esportives.

•

Una vegada finalitzada l'activitat en la qual es participe o es trobe inscrit, s'haurà
d'abandonar el recinte o instal·lació, sempre que l'activitat estiga regulada per un horari.
L'accés als vestuaris es permetrà 30 minuts abans de l'horari consignat al començament de
l'activitat. L'eixida serà com a màxim 20 minuts després de finalitzar el seu horari. Les
persones que hagen entrat de forma irregular, seran sancionades segons el capítol
corresponent a infraccions i sancions d'aquest reglament, a més d'abandonar la instal·lació.

•

Qualsevol usuari que ocasione desperfectes materials en les instal·lacions esportives
municipals serà directament responsable, havent-se de fer càrrec de les despeses que
origine el desperfecte ocasionat, a més de poder ser sancionat.

•

No es podrà deixar objectes fora de les taquilles dels vestuaris. Estes seran usades només
durant el desenvolupament de l'activitat, no podent deixar-les ocupades amb roba o altres
objectes una vegada finalitzada la mateixa, podent-se procedir a l'obertura i buidatge de
les mateixes per part dels empleats del servei al tancament de la instal·lació cada dia.

•

L'Ajuntament no es farà responsable de la pèrdua o furt de peces o objectes.

•

L'Ajuntament d'Alfara del Patriarca no es farà responsable davant l'usuari en cas
d'accidents o desperfectes derivats de l’incompliment per part d'aquest, de les presents
normes, d'un comportament negligent d'un altre usuari o un mal ús de les instal·lacions,
equipaments i serveis.

•

Es recomana als usuaris sotmetre's a un reconeixement mèdic previ abans d'iniciar
qualsevol activitat, reservant-se l'Ajuntament el dret d'exigir-ho si ho estimara convenient.

Article 6.- Prohibicions expresses:
Queda prohibit:
•

Fumar en qualsevol instal·lació esportiva municipal.

•

Consum de drogues o de substàncies estupefaents.

•

Introduir qualsevol recipient de vidre, cristall, substàncies inflamables, perilloses o nocives
en les diferents instal·lacions.

•

El consum i publicitat de begudes alcohòliques i tabac en les instal·lacions esportives,
solament es podrà fer en el bar del poliesportiu.

•

La col·locació de publicitat estàtica, quedant reservat els drets d'explotació a l'Ajuntament
i sempre amb autorització expressa per a la col·locació de la mateixa.

•

L'accés d'animals en els recintes esportius, excepte els gossos guia, segons la normativa
vigent.

•

Jugar i/o calfar amb pilotes o altres objectes en vestuaris, passadissos, graderia i qualsevol
altra zona no habilitada específicament al desenvolupament d'activitats esportives.

•

No es permet l'accés de bicicletes i ciclomotors, etc. llevat que siguen activitats
programades.

•

Es prohibeix la utilització de qualsevol instal·lació esportiva municipal per a impartir classes
amb finalitat d'ús i benefici particular, excepte autorització expressa per escrit de
l'Ajuntament..

•

Realitzar actes que pertorben, molesten o posen en perill la integritat d'altres usuaris.

•

Exhibicions ofensives.

•

Menjar o beure en els espais i pistes esportives, excepte begudes dels esportistes com a
aigua o begudes isotòniques.

•

Llançar al sòl o abandonar qualsevol tipus de desaprofitament.

•

L'ús de calçat esportiu utilitzat en l'exterior, per a entrar al recinte de la instal·lació
esportiva.

•

L'exhibició o l'ús dels següents elements:
o

Pancartes, símbols, emblemes o llegendes, que pel seu contingut puguen incitar a
la violència a la xenofòbia o masclisme.

o

Armes o objectes que puguen ser utilitzats com a armes.

o

Bengales, petards o focs d'artifici o similars.

CAPÍTOL II: NORMES GENERALS D'ACCÉS I RESERVES
D'INSTAL·LACIONS
Article 7.- Normes generals d'accés:
•

L'accés i ús a les instal·lacions esportives municipals suposa l'acceptació de les normes
contingudes en el present reglament.

•

Les formes d'accés a les instal·lacions es realitzaran en funció de l'activitat i de les
particularitats de cada instal·lació.

•

S'atendran en tot moment les indicacions realitzades pel personal que presta els seus
serveis en les instal·lacions esportives.

•

Per raons de seguretat, de climatologia, o quan puga preveure's que puguen ocasionar-se
danys físics a persones, a materials o a infraestructures, es procedirà a la suspensió
temporal de la realització de l'activitat o al tancament de la instal·lació.

•

L'accés d'espectadors i acompanyants estarà determinat per les característiques de la
instal·lació i l'activitat que es desenvolupe, sent l'entitat que celebre l'esdeveniment, la
responsable del comportament dels mateixos d'acord amb la Llei 2/2011 de l'Esport i
l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

Article 8.- Normes generals de reserves:
A l'efecte de reserves programades, els usuaris es classifiquen en dos grups:
•

L’ús centres educatius, escoles municipals, clubs, federacions, associacions i entitats locals.

•

Usuaris individuals (abonats o no), atenent a la següent normativa:

8.1.- Normes comunes:
•

Per a la concessió d'ús de reserves programades serà imprescindible la presentació de la
sol·licitud per part de l'entitat o usuari així com també l'autorització expressa per part de
l'Ajuntament a través de la Regidoria d'Esports, en la qual s'indicarà dies i hores d'ús de la
instal·lació.

•

És responsabilitat de l'entitat usuària, si escau, sol·licitar i obtenir de les entitats
corresponents les autoritzacions preceptives exigibles, així com estar en possessió de les
assegurances de responsabilitat civil i accidents per a aquestes activitats, adjuntant-se una
còpia d'aquesta documentació juntament amb la sol·licitud de reserva de l'espai.

•

La cessió d'espais a aquestes entitats vindrà condicionada per les indicacions que establisca
la regidoria d'Esports, reservant-se el dret de modificació de programació o tancament
d'instal·lacions per causes tècniques o organitzatives com: necessitat de realitzar noves
activitats, celebracions de caràcter puntual, malament ús de la instal·lació, que les
activitats realitzades vagen en detriment de les causes originals de cessió, etc.

•

L’horari en que es podran llogar les instal·lacions serà el següent:
o
o

De dilluns a dissabte de 9.00 fins a 22.00 hores (hora de la finalització de
l’entrenament, partida o partit).
Diumenges de 9.00 a 14.00 hores (hora de la finalització de l’entrenament, partida
o partit).

•

Les modificacions que es realitzen sobre les hores i dies en l'espai concedit, així com les
renúncies per parts d'aquelles entitats que per algun motiu o causa decidisquen renunciar
a l'ús dels espais atorgats, hauran de ser comunicades per escrit a la Regidoria d'Esports
amb almenys dues setmanes d'antelació..

•

Els usuaris podran accedir als vestuaris trenta minuts abans als horaris programats, sempre
que siga possible. En cas de partits de competició, es farà una hora abans de l'inici del
mateix, havent d'abandonar la instal·lació vint minuts després de finalitzar la competició.

•

S'hauran d'usar únicament els espais per als quals s'ha concedit l'autorització.

•

Per a la concessió d'aquest tipus d'ús, s'entendran com a prioritats les següents:

•

o

Que l'Entitat, club o equip tinga la seua residència en el municipi d'Alfara del
Patriarca

o

Que els equips sol·licitants disputen totes les seues trobades en la instal·lació.

o

Que participen en competicions oficials federades.

Tota persona o entitat haurà de tenir dau d'alta un usuari en el programari de gestió
d'instal·lacions esportives d'aquest Ajuntament.

8.2.- Per part dels Centres educatius del Municipi:
•

Durant la primera quinzena del mes de juliol s'emplenaran les fitxes de sol·licitud d'ús de
la instal·lació per a activitats relacionades amb l'assignatura d'educació física, dins de
l'horari lectiu dels centres docents.

•

La cessió d'instal·lacions esportives per a la programació a desenvolupar per part dels
centres educatius està exempta de pagament, sempre que es desenvolupen en els horaris
lectius.

8.3.- Per part de les Escoles Esportives Municipals:
•

Durant la primera quinzena del mes de setembre s'emplenaran les fitxes de sol·licitud d'ús
de la instal·lació per a activitats relacionades amb l'Escola Esportiva.

•

L'horari per al desenvolupament d'aquest tipus d'activitats serà el comprès entre les 12:30
i les 15:00 hores i de 16:00 a 22:00 hores en dies laborables.

8.4.-Per part de clubs, agrupacions, associacions i entitats locals:
•

Les sol·licituds es podran realitzar fins a la segona quinzena del mes de juliol de cada any
en curs, emplenant la sol·licitud corresponent.

•

Les sol·licituds per a activitats o esdeveniments no planificats a principi de curs deuran ser
sol·licitades mitjançant registre d'entrada a la Regidoria d'Esports amb una anterioritat de
15 dies.

•

La temporada esportiva serà la que s'estén entre l'1 de setembre de l'any en curs fins a a
el 30 de juny de l'any següent.

•

La Regidoria d'Esports es reserva el dret de signar convenis o acords per a l'ús i
manteniment d'algunes instal·lacions municipals esportives.

•

La cessió d'instal·lacions esportives per a la programació a desenvolupar d'entitats locals
està exempta de pagament, sempre que siguen sol·licitades dins dels marges indicats

8.5.- Per part d'usuaris individuals:
•

Totes aquelles instal·lacions esportives, que per les seues característiques siguen
susceptibles d'ús per particulars, en relació amb les hores que queden lliures, es podran
utilitzar previ abonament de la Taxa corresponent.

•

En el cas de reserves d'instal·lacions esportives subjectes a descompte per ser usuari
abonat, s'haurà de presentar el carnet d'abonat juntament amb el tiquet del pagament de
la taxa corresponent.

8.6.- Normes comunes d'ús per a entitats amb reserves programades:
•

Aquests usuaris hauran de romandre acompanyats dins de la instal·lació del seu professor,
monitor o persona responsable.

•

Deuran estar en possessió de les assegurances de responsabilitat civil i d'accidents.

•

En els casos en què hagen de suspendre l'assistència a la instal·lació hauran de comunicarho amb la deguda antelació a la Regidoria d'Esports.

•

L'espai a utilitzar serà el designat per l'Ajuntament, atenent a característiques com: la
demanda de la instal·lació, el nombre d'usuaris, i el tipus d'activitat.

•

Durant el desenvolupament d'aquestes activitats no es permetrà l'accés al públic.

CAPÍTOL IV: NORMES ESPECÍFIQUES DE CADA INSTAL·LACIÓ.
Seran aplicable a cadascuna de les instal·lacions esportives, a més de les normes generals
contingudes en el present Reglament, les que específicament es puguen establir.

Article 9.- Zones de, taquilles, vestuaris i altres zones de magatzematge
d'elements esportius
•

L'Ajuntament no es responsabilitza dels objectes o diners que falten als usuaris encara que
hagen sigut dipositats, taquilles o vestuari amb clau; al no estar recolzat mitjançant contracte
de dipòsit, l'Ajuntament no realitzarà la funció de custòdia d'aquests efectes. D'aquesta
manera, se sol·licita als usuaris a acudir a les instal·lacions esportives municipals sense objectes
de valor.

•

La utilització de, vestuaris i taquilles per part dels usuaris, serà exclusivament per a la realització
de l'activitat esportiva puntual. Una vegada realitzada aquesta, quedarà lliure.

•

El material bàsic de cada entitat que tinga concedida una reserva habitual de la instal·lació
esportiva, es podrà deixar en el lloc indicat pel personal d'instal·lacions esportives, havent
d'estar arreplegat en cistelles, xarxes, borses o calaixos propietat de l'entitat, no fent-se la
Regidoria d'Esports responsable del mateix.

•

Els objectes que es troben extraviats en les instal·lacions esportives municipals, es dipositaran
en el Bar del Poliesportiu, durant un període de quinze dies, transcorregut el qual, i en aquells
objectes que s'estimen necessaris, passaran a l'oficina municipal d'objectes perduts, de la
Policia Municipal.

Article 10: PISCINA MUNICIPAL.
10.1.- Normes d'accés:
Podran accedir a aquesta totes les persones en possessió de la passada o que abonen la taxa
corresponent a un dia de bany.
• Fins als 8 anys d'edat hauran d'anar acompanyats d'una persona major d'edat que
assumisca les diferents responsabilitats que es poguessin derivar del comportament del
menor.
• En cas de no estar en possessió de la passada de la piscina hauran de presentar la seua
D.N.I que acredite que estan dins de la franja edat indicada.

10.2.- Normes generals:
•

Existeixen dues piscines ambdues estan dedicades preferentment a l'oci i recreació de les
persones usuàries, encara que podran utilitzar-se per a la impartició de cursos. En el cas de
la piscina gran el seu ús serà per a aquelles persones que saben nadar, la xicoteta per a
xiquetes i xiquets que no saben nadar i fins als 6 anys.

•

Existirà una limitació a l'accés d'usuaris en funció de l'aforament de la instal·lació i segons
la normativa específica vigent.

•

La utilització dels gots podrà restringir-se i fins i tot prohibir-se per qüestions sanitàries, de
seguretat o per a ser utilitzada per a activitats de grup organitzades o programades per
l'Ajuntament per mitjà de la Regidoria d'Esports .

•

Dins d'aquest tipus d'instal·lacions està la figura del socorrista, sent una de les seues
funcions vigilar per la seguretat dels banyistes, no obstant açò, correspon als pares, tutors
o acompanyants dels menors d'edat, vetlar per la seguretat dels mateixos, sobre tot quan
aquests no sàpien nadar.

•

En el cas d'un usuari de mobilitat reduïda o una altra limitació física o psíquica, es permetrà
l'accés a un acompanyant, prèvia sol·licitud a la Regidoria d'Esports, havent-se d'acreditar
tal circumstància i d'acord amb l'establert en l'ordenança corresponent.

•

L'Ajuntament d'Alfara del Patriarca no respon dels accidents que puguen sobrevenir als
usuaris que utilitzen la piscina sense coneixements de natació o sense guardar la deguda
prudència. Per la qual cosa, per a accedir a una piscina on un usuari no faça peu, haurà de
tenir uns coneixements mínims de natació. Igualment s'haurà de comunicar al socorrista
de la piscina per part de l'usuari, les possibles malalties que puga patir i que puga afectar
a la seguretat del mateix en l'aigua (malalties cardíaques, epilèpsies, etc.).

•

No es pot menjar dins de la piscina, solament es podrà menjar en la zona habilitada amb
taules a l'entrada de la Piscina Municipal.

•

No està permès l'ús de matalassets recreatius, ni un altre tipus d'inflable, pilota o material
dins de la Piscina Municipal. Tampoc es podrà jugar a amb pilotes en la gespa.

•

Els banyistes no podran realitzar qualsevol tipus d'activitat o joc que es considere que vaig
poder ser perillós per a la seua integritat física, en aquest cas el socorrista els advertirà
para deixen de realitzar-ho, si encara així continuara pot expulsar a qualsevol persona de
la piscina.

•

S'ha de mantenir una conducta higiènica, no està permès escopir, orinar, dipositar
qualsevol líquid, etc. que puguen alterar les condicions de l'aigua.

Article 11: ZONA DE GIMNÀS DE MUSCULACIÓN I DE MÀQUINES
11.1.- Normes d'accés:
•

A aquesta instal·lació tindran accés els usuaris majors de 16 anys; els menors 16 i majors
de 14, podran participar de les activitats que s'indiquen com permeses per a aquest grup
d'edat.

•

S'accedirà amb roba esportiva adequada i no podran realitzar-se exercicis amb el tors nu o
en roba de bany.
11.2.- Normes d'ús:

•

No podrà fer ús del Gimnàs Municipal cap persona que no haja realitzat correctament la
seua inscripció. És obligat realitzar la inscripció en el gimnàs per a poder practicar activitat
física en la instal·lació.

•

Tant la sala de musculació com les d'activitats tenen un aforament màxim, no està permès
el seu excés.

•

Qualsevol lesió o patologia haurà de ser avisada al monitor/a de la sala o activitats.

•

Serà obligatori l'ús d'una tovallola tant en la sala de musculació com en les activitats
grupals.

•

Per motius d'higiene, després de l'ús de qualsevol aparell, l'usuari haurà de deixar-ho net i
sec pel que és obligatori acudir proveït d'una tovallola per a tals efectes.

•

Els elements utilitzats en el desenvolupament de l'activitat es tornaran a deixar col·locats
en el seu lloc.

•

En la zona de màquines (tapissos, bicicletes,…) el temps d'ús per cada usuari serà de 20
minuts, en el supòsit que hi haja més persones esperant l'ús d'aquest tipus de màquines.

•

Està prohibit menjar, les begudes alcohòliques i fumar dins de la instal·lació.

•

És important la hidratació abans, durant i després de realitzar activitat física.

•

L'Ajuntament no es farà càrrec de qualsevol pèrdua o robatori que puga haver-hi al gimnàs.
Tinguen en compte les seues pertinences.

Article 12: FRONTONS, CAMP DE FUTBOL, PISTA MULTIDEPORTIVA I
TRINQUET.
12.1.-Reserva d'aquest tipus d'instal·lacions:.
•

La sol·licitud i reserva d'aquest tipus d'instal·lacions es podrà realitzar de la següent
manera:
o Per a l’ús d’usuaris abonats:
▪
▪

o

Podran realitzar la reserva amb 5 dies d'antelació a l'ús de la corresponent
pista.
En cas de sol·licitar-ho, podran reservar la instal·lació per a deu setmanes,
en cas de no jugar-se la partida per qualsevol aliè a l'Ajuntament o la
instal·lació s'explicarà com a disputada.

Resta d'usuaris:
▪

Podran realitzar les reserves amb 3 dies d'antelació a l'ús de la
corresponent pista.

•

Les reserves es podran realitzar de forma presencial, via telefònica o mitjançant la web
habilitada per al lloguer de pistes esportives, en tot cas sempre es deurà estar donat/a de
alta en aquest últim. En els dos primers supòsits de reserves es realitzaran en horari
d'obertura del Poliesportiu Municipal.

•

Amb l'objecte de poder calcular la taxa corresponent de pagament, recollida en
l'ordenança reguladora de taxes per prestació del servei d'instal·lacions esportives, la
persona que realitze la reserva haurà d'identificar-se (amb nom i D.N.I o nombre d'abonat
de la instal·lació), posteriorment abans de fer ús de la instal·lació s'identificaran a la resta
de persones que vagen fer ús de la mateixa.

•

La reserva de serà de:
o

Una hora en les pistes de frontó.

o

Una hora en la pista multiesportiva

o

Una hora en els camps de F-7.

o

Una hora i mitja en el Trinquet.

o

Una hora i mitja en el camp de futbol.

▪

Durant el cap de setmana s'establiran horaris coordinats per a poder
organitzar l'ús i poder possibilitar l'entrada a més persones d'una forma
adequada.

•

Un mateix usuari no podrà fer ús de la mateixa pista/camp en més d'una ocasió diària,
excepte que es trobe lliure en el moment de la seua utilització.

•

Les reserves són personals i intransferibles

•

L'anul·lació de les reserves deurà fer-se com a mínim amb 4 hores d'antelació, en cas
contrari haurà d'abonar-se la reserva íntegrament..

12.2.- Ús d'aquest tipus d'instal·lacions
•

Els usuaris d'aquest tipus de pistes hauran de presentar el justificant d'abonament abans
de l'inici de l'ús de la pista, presentant el mateix en la recepció de la instal·lació. Conclòs el
temps del joc els usuaris hauran de deixar la pista, arreplegant totes les seues pertinences
i no abandonant cap tipus de residu.

•

Les llums s'encendran a partir de les 18.00 hores a l'hivern i de les 21.00 hores durant la
resta de l'any.

•

Per requeriment del personal de les instal·lacions esportives el rebut d'abonament de
pistes haurà de ser mostrat.

•

Cap usuari podrà reservar una pista sense haver abonat prèviament una reserva realitzada
amb anterioritat, incloent aquelles reserves anul·lades amb menys de quatre hores
d'antelació..

•

Totes les pistes/camps queden també subjectes a les normes generals d'ús del
poliesportiu.

CAPÍTOL IV: CURSOS PROGRAMATS
Article 13: inscripció a cursos:
La regidoria d'Esports, organitzarà cursos de diverses activitats físiques i esportives, que es
desenvoluparan al llarg de l'any, dividit en diferents períodes. Per a poder accedir a aquests cursos,
es presentarà el full d'inscripció degudament emplenat dins del termini establert en la convocatòria
i en el cas dels menors d'edat, la signaran els pares o tutors. En aquesta fulla quedaran reflectides
les condicions d'accés, normes de desenvolupament i altres dades d'interès.
A fi de preservar la qualitat dels cursos, s'indicarà el nombre màxim d'alumnes per cada curs, sent
preferents en la selecció els que tinguen la condició d'empadronats en el municipi.

A l'alumne no se li considerarà dau d'alta en el curs fins a la presentació del justificant de pagament
corresponent, sent el termini màxim d'ingrés de la taxa, l’establert en el full d'inscripció.
En el cas que no s'arribe al nombre mínim d'alumnes per a desenvolupar el curs, se suspendrà el
mateix, retornant-se els diners en la major brevetat possible. No es retornarà l'import
corresponent a la taxa d'inscripció en cap altres cas, excepte certificat mèdic de no aptitud física
per a la realització de l'activitat concreta sempre que es present amb 48 hores d'antelació de l'inici
de l'activitat.

Article 14: Desenvolupament dels cursos
•

L'activitat s'iniciarà sempre que estiga el monitor o persona responsable estiga present.

•

Si en el desenvolupament dels cursos siguera necessari l'ús de material esportiu per a
l'activitat, el monitor o persona responsable haurà de vetlar perquè el mateix queda
arreplegat en el seu lloc corresponent, si el material a utilitzar deixara marques en el sòl,
aquest haurà d'anar proveït en la part inferior d'un protector per a evitar les mateixes.

•

En els cursos destinats a menors d'edat, no es permetrà als acompanyants estiguen
presents en el lloc de la impartició o que observen el desenvolupament de la classes des
d'altres llocs.

CAPÍTOL V: ACTES I ESDEVENIMENTS EN INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
Article 15.- Lloguer d'instal·lacions esportives per a actes o esdeveniments.
És objecte d'aquest article normalitzar els drets, les obligacions i les condicions en què els usuaris
podran utilitzar les instal·lacions per a activitats culturals, espectacles esportius extraordinaris o
activitats extra-esportives.
Per a la realització d'aquest tipus de reserves se seguirà el següent procediment:
•

Sol·licitud escrita, amb una antelació mínima d'un mes, excepte casos excepcionals,
dirigida a l'Ajuntament, en la qual es facen constar les següents dades: instal·lació a
utilitzar, data, hores, dades de l'entitat sol·licitant (nom, adreça, CIF, representant legal,
telèfon, etc.) o els de la persona física o associació que realitze la sol·licitud, figurant en la
mateixa la fi principal de l'acte i les necessitats.

•

La Regidoria d'Esports contestarà per escrit en el termini més curt possible a la sol·licitud
presentada. En el cas que hi haja disponibilitat en la data sol·licitada, es tindrà un termini
de cinc dies per a pagar la Taxa Municipal establida. En el cas que la Taxa no haguera sigut
pagada quedarà anul·lada la reserva. Així mateix l'Ajuntament es reserva el dret d'establir

una fiança, que serà retornada una vegada finalitzat l'acte i comprovat que s'han complit
amb els requisits establits.
•

La Regidoria d'Esports es reserva la facultat de no cedir les seues instal·lacions si amb açò
entén que es perjudicara a una concessió efectuada amb anterioritat.

•

Amb una antelació d'almenys 15 dies a la celebració de l'acte concedit, el sol·licitant haurà
de mantenir una reunió tècnica amb el responsable de la Regidoria d'Esports. També haurà
de presentar el sol·licitant una pòlissa de responsabilitat civil per una quantia que serà
comunicada en l'escrit de cessió, així com rebo justificant si ho hi hagués.

•

El sol·licitant haurà de deixar la instal·lació en perfectes condicions quant a neteja i
conservació, respectant al màxim l'horari marcat per a deixar lliure la mateixa.

•

La Regidoria d'Esports determinarà la necessitat de personal de seguretat, portes i taquilles
i la seua ubicació per a atenció dels serveis d'accés i acomodació d'espectadors, que serà
contractat igual que la resta del personal que intervinga directa o indirectament en el
muntatge de l'acte per compte de l'organitzador.

•

Serà responsabilitat de l'organitzador i pel seu compte, l'obtenció de quantes llicències i
permisos es precisen per a la realització de l'acte, així com la realització de totes les tasques
de muntatge i desmuntatge que requerisca l'activitat..

•

En el cas en què les activitats a realitzar en una instal·lació esportiva municipal- siguen o
no esportives- requerisquen muntatge i desmuntatge d'equipaments, es computarà el
temps destinat a aquestes operacions. Aquestes operacions es duran a terme per compte
i iniciativa del sol·licitant de la instal·lació i sota supervisió de personal responsable de la
mateixa. També seran pel seu compte les despeses de vigilància, enganxes i altres serveis
ocasionats pel muntatge i desmuntatge així com per al desenvolupament de l'activitat.

•

En les instal·lacions esportives on tinguen lloc activitats o espectacles amb assistència de
públic de pagament, les entrades a la venda s'ajustaran en nombre i característiques a
l'aforament de la instal·lació.

•

No podran habilitar-se zones de pista per a acomodament de públic, excepte situacions
excepcionals i amb consentiment exprés de la Regidoria d'Esports.

•

La concessió de l'ús de les instal·lacions esportives no implica la d'aprofitament publicitari
de les mateixes. No obstant la Regidoria d'Esports podrà autoritzar de forma extraordinària
l'autorització de venda de begudes, aliments o altres productes d'acord amb la normativa
vigent.

TÍTOL SEGON: RÈGIM SANCIONADOR
Article 16: Règim General d'infraccions i sancions:
La infracció de les obligacions i altres normes d'obligat compliment establides en aquest Reglament

podrà ser objecte de procediment sancionador en els termes de l'art. 127 i següents de la Llei
30/92, del 26 de novembre, Reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, el Reglament de Desenvolupament de la citada, aprovat per
Reial decret 1398/1993 de 4 d'agost, així com l'altra normativa vigent aplicable en el Règim
Sancionador de l'Administració .
1.2.- Els responsables de les instal·lacions, serveis i activitats tenen la facultat d'advertir, i fins i tot
d'expulsar del Centre de forma cautelar, fins a la resolució de l'informe d'incidència, a aquelles
persones que no observen la conducta deguda.

Article 17: Infraccions lleus:
Es consideraren incompliments lleus els següents:
•

L'incompliment d'algunes de les obligacions dels usuaris, quan la seua conseqüència no
done lloc a la qualificació de greu.

•

El tracte incorrecte a qualsevol usuari, personal, tècnic, etc.

•

Causar danys materials lleus a la instal·lació, material o equipament de les mateixes per
import inferior a 100€.

•

Incompliment de les normes específiques d'ús de cada instal·lació.

Article 18: Infraccions greus:
Es consideraren incompliments greus els següents:
•

L'incompliment reiterat d'algunes de les obligacions del susuaris.

•

El mal tracte de paraula o obra a altres usuaris, espectadors, professorat, monitors,
tècnics, jutges o empleats de la instal·lació.

•

Furtar, robar o causar danys greus a la instal·lació, material, equipament o a les persones
usuàries, per import entre 100 i 1.000€.

•

Originar per imprudència o negligència accidentes greus a si mateix o a altres persones.

•

El falsejar intencionadament les dades relatives a la identitat, edat, estat de salut, etc. i la
suplantació d'identitat per a l'ús del carnet d'abonat per persona diferent al titular.

•

La pertorbació de l'ordre a l'interior de les instal·lacions.

•

La impartició de classes o entrenaments amb finalitat i ús particular, sense la deguda
autorització de la Regidoria d'esports..

•

La falta de pagament de la taxa corresponent a l'ús de la instal·lació.

•

La reincidència en tres incompliments lleus.

Article 19: Infraccions molt greus:
•

Impedir l'ús de la instal·lació o un servei prestat en el mateix a una altra o altres persones
amb dret a utilització.

•

Impedir o obstruir el normal funcionament a la instal·lació.

•

Causar deterioracions o danys en la instal·lació o a qualsevol dels seus equipaments,
infraestructures o elements, per import superior a 1.000€.

•

Agredir físicament a les persones que estan fent ús de la instal·lació així com al personal
que treballa en les mateixes

•

Acumular dos o més mancades greus.

Article 20 Sancions:
•

Els incompliments lleus seran castigats amb prevenció per escrit o la pèrdua temporal de
la condició d'usuari per un període d'1 a 30 dies.

•

Els incompliments greus seran castigats amb multa de fins a 500€ i amb la pèrdua de la
condició d'usuari per un període comprés entre 31 dies i un any si la gravetat del mateix
ho fera necessari.

•

Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa d'entre 500,01 i 3000€ o la
privació de més d'un any a definitiva d'ús de totes les instal·lacions esportives municipals.

•

Per a la graduació de la sanció a aplicar es tindran en compte les següents circumstàncies:
o

La reiteració d'infraccions o reincidència.

o

L'existència d'intencionalitat de l'infractor.

o

La transcendència social dels fets.

o

La gravetat i naturalesa dels danys ocasionats.

•

La imposició de sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la
situació alterada pel mateix al seu estat originari així com amb la indemnització dels danys
i perjudicis causats. Quan es causen danys en béns de titularitat municipal, els serveis
tècnics municipals determinaran l'import de la reparació, que serà comunicat a l'infractor
o a qui haja de respondre per ell per al seu pagament en el termini que s'establisca.

•

Seran responsables directes de les infraccions els seus autors materials, excepte en els
supòsits en què siguen menors d'edat o concórreguen en ells alguna causa legal
d’inimputabilitat, en aquest cas respondran civilment per ells els qui tinguen la
custòdia legal.

•

Quan les actuacions constitutives d'infracció siguen comeses per diverses persones
conjuntament, respondran totes elles de forma solidària.

•

Seran responsables solidaris dels danys les persones físiques o jurídiques sobre les quals
recaiga el deure legal de prevenir les infraccions administratives que uns altres pogueren
cometre.

•

En el cas d'infraccions comeses per menors, la persona responsable del centre intentarà

contactar amb el seu pare i la seua mare, o si escau, amb els seus tutors, a fi de promoure
respostes preventives i de promoció dels recursos familiars propis. Així mateix es podran
posar els fets en coneixement de la Fiscalia de menors.

Article 21 Procediment:
•

El Regidor d'Esports o Tècnic en qui delegue serà la persona encarregada de tramitar el
procediment.

•

Les propostes es comunicaran per escrit als interessats donant-los cinc dies hàbils
d'audiència perquè aquests puguen efectuar al·legacions i presentar els documents i
informacions que estimen pertinents.

•

Una vegada conclòs el termini d'audiència i a la vista de les al·legacions presentades per
l'usuari, el Regidor d'Esports informarà a l'Alcalde, com a òrgan competent, per a resoldre
el que procedisca. Una vegada que resolga, es notificarà a l'afectat dins del termini que li
confereix la legislació administrativa.

•

Contra els acords adoptats, podran interposar-se els recursos que s'estimen oportuns, de
conformitat amb la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

•

No obstant açò, en el cas que l'usuari actue de forma notòriament contraria al present
Reglament, el personal de la instal·lació està autoritzat per a exigir-li l'eixida immediata de
la mateixa, o requerir la presència de les forces de seguretat, si la gravetat així ho exigira,
sense perjudici de les posteriors accions aplicables al cas.

TITULE TERCER: RÈGIM SANCIONADOR
Article 22: Entrada en vigor:
El present Reglament entrarà en vigor quinze dies a partir de l'endemà al de la seua publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de València, de conformitat amb el que es disposa en la legislació
vigent en matèria local i regirà fins que s'acorde la seua modificació derogació expressa.

Article 23: Normativa supletòria:
En el no previst en aquest Reglament serà aplicable el que es disposa en la normativa específica de
matèria esportiva i altra normativa que resulte d'aplicació. L'Ajuntament d'Alfara del Patriarca es
reserva el dret a dictar disposicions o resolucions per a aclarir o desenvolupar les normes establides
en el present reglament.

