REGLAMENT GENERAL D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
TÍTOL PRELIMINAR. DEL SERVEI D’ESPORTS DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA
És objecte principal del SERVEI D’ESPORTS de l'AJUNTAMENT de Gandia, la protecció, el
foment i el desenvolupament de les activitats fisicorecreatives i, en general, l'activitat esportiva que
pretenga exercir qualsevol persona.
Són instal·lacions esportives municipals tots els edificis, els camps, els recintes i les
dependències de l'Ajuntament destinades a la pràctica i al desenvolupament dels esports, les
activitats lúdiques i la cultura en general. Gaudiran de consideració idèntica els béns mobles
destinats al tal objecte i els adscrits de forma permanent a alguna instal·lació esportiva municipal.
Les característiques de les instal·lacions esportives municipals estan d'acord amb els
esmentats objectius i fins. D’ací que la prestació d’aquestes i la seua reglamentació pràctica s'haja
de fundar en els principis generals següents:
Caràcter eminentment popular
Autèntica promoció social
Sense finalitat lucrativa, encara que es tendeix a aconseguir l'autofinançament
Perseguir finalitats educatives, culturals, docents i assistencials
Incloure tota la gamma possible d'especialitats esportives practicables en les
instal·lacions.
Les instal·lacions esportives municipals estaran obertes al públic i qualsevol ciutadà podrà
accedir-hi i utilitzar-les, d'acord amb el reglament vigent, per mitjà de l'abonament de la taxa
municipal corresponent.
En cada instal·lació es podran practicar els esports a què estiga especialment destinada.
Serà possible, també, la pràctica d'altres esports, sempre que es puga tècnicament i amb prèvia
autorització municipal. L’autorització serà atorgada discrecionalment.
Les instal·lacions esportives municipals podran ser destinades a l'esport educatiu escolar,
d’oci, de competició i, de forma puntual, a les activitats de caràcter social que complisquen els
requisits que, per a cada cas, es contemplen.
D'acord amb aquestes directrius, es desenvolupa el següent:
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REGLAMENT DE SERVEIS GENERALS
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
És objecte d'aquest Reglament, regular els drets, les obligacions i les condicions en què els
usuaris podran utilitzar les instal·lacions i la resta de serveis del SERVEI D’ESPORTS.
Article 2. Modificacions
. EL SERVEI D’ESPORTS, previ acord de la Comissió Informativa corresponent, es reserva
el dret a dictar disposicions o resolucions per aclarir, modificar o desenvolupar el que estableix el
present Reglament per a la correcta utilització de les instal·lacions, sense perjuí de les
observacions i indicacions del personal al servei d'aquestes.
Aquest Reglament, així com les normatives anuals (horaris, taxes...), estaran a disposició del
públic, a les oficines i serveis d'informació de les instal·lacions.
TÍTOL SEGON
1. LES PERSONES ABONADES
Article 3. Condició
Té la condició d'abonada tota persona, resident o no al municipi de Gandia, que haja
formalitzat la seua inscripció, que haja sigut admesa i estiga en possessió del CARNET ESPORTIU
MUNICIPAL que acredite la seua condició d'abonada, i estiga al corrent en el pagament del rebut
en curs.
Les persones abonades amb Carnet Esportiu Municipal disposaran d’accés lliure a les
instal·lacions esportives estipulades i tindran la possibilitat de beneficiar-se de preus reduïts en les
activitats organitzades pel SERVEI D’ESPORTS.
El Carnet Esportiu Municipal és personal i intransferible.
Article 4. Classes de persones abonades. Formes d'accés
Les instal·lacions esportives municipals són d'accés lliure per als ciutadans, sense cap altra
limitació que el pagament del preu públic corresponent per a l'ús i el gaudi de la instal·lació, d'acord
amb les normes d'ús i tarifes establides en l'Ordenança Municipal corresponent, aprovades per
l'òrgan municipal competent.
S’estableixen les següents classes d'abonaments als Poliesportius:
CARNET GANDIA ESPORTIVA, que comprèn:
Usuari individual
Usuari familiar
Usuari menor de 18 anys

CARNET CLUB
CARNET D'USUARI JUBILAT
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Formes d'accés als Poliesportius
1. Entrada individual. Només per a un ús. S'expedirà a la consergeria, en el moment
d'accés a la instal·lació, i serà vàlida exclusivament per al temps en què la persona estiga a
l'interior del recinte. Haurà de guardar l’entrada fins que abandone el recinte i presentar-la als
empleats de la instal·lació sempre que la sol·liciten.
2. Carnet Club. Amb aquest, els membres federats dels clubs esportius inscrits en el
Registre d'Associacions podran accedir a les instal·lacions necessàries i específiques de l’esport
en concret; ho faran en els horaris autoritzats i serà per a practicar la modalitat esportiva en què es
troben federats.
La duració serà per temporada i, com a norma general, comprendrà des del 15 de
setembre fins al 31 de maig. Excepcionalment, es podrà prorrogar, prèvia sol·licitud justificada del
Club.
El Carnet Club s'expedirà a les oficines del SERVEI D’ESPORTS de l'AJUNTAMENT de
Gandia a l'inici de la temporada i, en qualsevol cas, abans del 31 de desembre.
3. Carnet d'abonat. Es podrà accedir, en el període contractat (anual, semestral, trimestral,
de temporada o mensual), a les instal·lacions esportives municipals contractades en el tipus de
carnet i dins dels horaris marcats.
4. Carnet Usuari Jubilat. Tindrà l’accés en les mateixes condicions que l’abonat. S’haurà de
renovar anualment.
A les instal·lacions en què pel nivell d'especialització o risc es requerisca la presentació
d'algun document específic per a poder accedir a la seua utilització, la presentació serà
imprescindible perquè puga efectuar-se la reserva.
L'abonament del tiquet corresponent a la reserva de la instal·lació esportiva s’haurà d'efectuar
abans de començar a utilitzar-la, i només donarà dret a l'ús de la pista reservada en l'horari pactat i
de les instal·lacions complementàries a la pràctica de l'esport elegit (vestidor, dutxes, etc.).
El pagament del preu públic per poder utilitzar la instal·lació és obligatori i es realitzarà en la
forma i per l'import que s'establisca en l'ordenança municipal vigent. No es concedirà cap tipus de
reducció o d’exempció, excepte les expressament previstes en la Normativa i d'acord amb el tràmit
legal procedent d'aprovació per l'òrgan municipal competent.
Les persones usuàries d'esport lliure podran realitzar el lloguer o la reserva de les hores
previstes per a aquest tipus d'activitat a les instal·lacions esportives i, durant el període en què
estiguem obertes per a l’ús lliure. L'abonament s’haurà de realitzar amb antelació a la utilització de
la pista. En cas de reserva telefònica. s’haurà de fer amb una antelació màxima de 24 h.
Classes d'abonaments al Centre Esportiu Roís de Corella
ABONAT TEMPORADA D’ESTIU
ABONAT MENSUAL

3

Altres formes d’accés
1. Entrada individual. Només per a un ús. S'expedirà a la recepció, en el moment d'accés a la
instal·lació i serà vàlida exclusivament per al temps que la persona romanga a l'interior del recinte.
Haurà de guardar l’entrada fins que abandone el recinte i presentar-la als empleats de la
instal·lació sempre que la sol·liciten. Podrà ser per a l’ús de tots els espais o només de piscines.

Article 5. Drets
Les persones abonades de totes les classes gaudiran dels drets següents:
- Lliure accés, per mitjà de la presentació del carnet o rebut corresponent, durant els horaris i
en els dies en què les instal·lacions estiguen obertes al públic.
- La utilització gratuïta de les piscines, les pistes d'atletisme, les pistes exteriors, el frontó, les
dutxes i els vestidors, així com altres serveis que puga considerar el SERVEI D’ESPORTS i que
anuncie al moment oportú.
- La utilització, d'acord amb cada normativa en particular, de tots els serveis que integren les
instal·lacions esportives municipals.
- La inscripció i matriculació en tots els cursos esportius, sempre que hi haja places lliures, a fi
de rebre els ensenyaments adequats, per mitjà de l'abonament de la quota corresponent.

2. ASSEGURANÇA
Article 6
L'Ajuntament de Gandia disposa d'una assegurança de responsabilitat civil en tots els
edificis que gestiona, per a tot accident que siga ocasionat per un defecte de la instal·lació.
L’usuari serà responsable dels danys ocasionats a tercers o a la mateixa instal·lació, en els
casos de negligència o mal ús.
3. FULLS DE RECLAMACIÓ I OBJECTES PERDUTS
Article 7
Als efectes de les garanties dels drets de les persones usuàries de les instal·lacions del
SERVEI D’ESPORTS, hi haurà, a disposició de les indicades, fulls de reclamació en els serveis
d'informació de cada instal·lació. Qualsevol usuari o usuària podrà utilitzar aquests fulls, on farà
constar el número d'abonat o de DNI, nom, dos cognoms, domicili i número de telèfon, quan
observe un funcionament anormal dels serveis de les instal·lacions. La persona usuària que
realitze la reclamació quedarà en possessió d'una còpia i rebrà una contestació d’aquesta. La
reclamació podrà efectuar-se per escrit o telefònicament.
Les persones usuàries podran sol·licitar, en qualsevol moment, la identificació de qualsevol
dels empleats o responsables dels serveis de les instal·lacions, a l’efecte de realitzar les
reclamacions corresponents.
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Els objectes que siguen arreplegats en les diferents instal·lacions esportives seran
depositats a la consergeria, durant un període de 15 dies. Transcorregut aquest termini, seran
depositats en un centre benèfic.

4. DE LES OBLIGACIONS
Article 8.
Les persones usuàries individuals o col·lectives hauran de complir les obligacions
següents:
 Utilitzar les instal·lacions, els serveis i l’equipament amb un bon tracte i atenció correcta.
Qualsevol desperfecte ocasionat per negligència serà per compte del responsable de l’acte.

Comunicar als empleats de les instal·lacions les anomalies del funcionament, les
ruptures, les deficiències o l’incompliment del que disposa el present Reglament. Es considerarà
falta greu la no-comunicació dels desperfectes produïts pel seu compte.

Guardar el respecte adient a la resta de persones abonades i usuàries, a fi
d’observar la reparació necessària per a la bona convivència.

Respectar els drets preferents d'altres persones abonades o usuàries, especialment
en la reserva d'horari, prèviament concedida.

Satisfer puntualment les quotes establides, així com la reserva d'horaris per a les
instal·lacions, cursos, etc.

Acatar i complir totes les normes i instruccions que dicte el SERVEI D’ESPORTS de
l'Ajuntament de Gandia o del personal de les instal·lacions, a fi d’afavorir, en tot cas, la tasca
d’aquests. El respecte a aquest serà en tot moment obligat i s’entendran correctament les seues
indicacions.

Identificar-se, per mitjà del Carnet d'abonat, així com mostrar el tiquet de reserva
d'instal·lació, quan ho sol·licite el personal d’atenció de les instal·lacions.

En el cas que persones abonades, en presentar el carnet per a l'accés, es comprove
que la seua condició d'abonada ha quedat suspesa per algun motiu, o presente algun tipus de
problema, se’ls permetrà l'accés en aqueix moment i se’ls retirarà el carnet fins a la resolució de la
causa que impedisca l'accés.
EL SERVEI D’ESPORTS recomana als usuaris sotmetre's a un reconeixement mèdic abans
d'iniciar qualsevol activitat programada per aquest departament i es reserva el dret d'exigir-lo si ho
estimara convenient.
5. RÈGIM SANCIONADOR
Article 9.
L'incompliment de les normes marcades en aquest Reglament constitueix una infracció
mereixedora de sanció. Aquestes les imposarà el SERVEI D’ESPORTS de l'Ajuntament de Gandia,
previ acord del Consell d'Administració.
1. Els responsables de les instal·lacions tenen la facultat d'advertir i, fins i tot, d'expulsar de
les instal·lacions, aquelles persones que no mantinguen la conducta adient.
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2. Les faltes seran penalitzades amb alguna de les sancions següents:
a. Advertiment
b. Privació temporal del dret de persona usuària o abonada
c. Privació definitiva dels drets de persona usuària o abonada
3. Aquestes faltes es consideraran segons les circumstàncies agreujants, atenuants, o
eximents modificatives de la responsabilitat, sense perjuí de l'exercici de les accions judicials
corresponents, quan el SERVEI D’ESPORTS de l'Ajuntament de Gandia veja, en les accions
assenyalades anteriorment, responsabilitats penals o civils.
4. Les ruptures, pèrdues de material, claus, etc. i qualsevol altre desperfecte ocasionat
per mala utilització podran ser sancionades, a més de les indicades al punt segon, amb un import
econòmic que s'establirà en cada cas i, si més no, correspondrà a l'import del desperfecte
causat.

TÍTOL TERCER. ACCÉS I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
A. NORMES GENERALS
Article 10
La utilització dels diferents espais esportius està destinada a: persones usuàries individuals
(abonades o no), grups organitzats, associacions, clubs esportius, centres d'ensenyament, entitats
o persones que contracten la utilització i cursets organitzats, dins d'una programació i
horari establit.
Per interés esportiu o d’ordre tècnic, el SERVEI D’ESPORTS es reserva la possibilitat de
tancar l'ús de les instal·lacions, fins i tot si se n’ha fet reserva, i s’avisarà amb l’antelació
necessària.
El SERVEI D’ESPORTS no es fa responsable dels accidents que puguen sobrevenir per la
pràctica esportiva en totes les seues instal·lacions, excepte els previstos en l'article 6, paràgraf 1.
Els desperfectes que s'originen per negligència o mal ús de les instal·lacions aniran a càrrec
del centre d'ensenyament, l’associació esportiva, la persona o l’entitat que realitza la
utilització. Les federacions o entitats esportives responsables de les programacions de trobades i
competicions seran responsables, subsidiàriament, dels desperfectes que originen els equips
participants en aquestes.
En els casos en què la persona usuària de la instal·lació siga menor, seran responsables
de les conseqüències dels seus actes, els pares o tutors legals o l’entitat que ostente la
titularitat de l’activitat col·lectiva.
No està permès jugar i/o escalfar amb balons, pilotes o altres objectes en vestidors, corredors
d'accés a pistes, graderies i totes aquelles zones que no es consideren espais esportius.
Es posarà a disposició dels centres escolars i per a les seues classes d'educació física el
material que hi haja disponible, i serà responsabilitat d'aquests el trasllat i la retirada al
corresponent magatzem.
La pràctica esportiva, siga l'especialitat que siga, es realitzarà amb el material i la
vestimenta adequada, no sols quant a servitud, sinó per protegir les condicions de la pista.
D'aquesta forma, s'haurà de cuidar, sobretot, el calçat: s’utilitzaran soles que no marquen el
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parquet o els sòls especials de les pistes (soles blanes). Pel mateix motiu, s’insta a no
utilitzar en la instal·lació el mateix calçat emprat al carrer, de manera especial, en temporada
hivernal. Es disposarà, per tant, d'un calçat esportiu per a ús exclusiu en els entrenaments i les
trobades.
Els membres dels equips tècnics (entrenadors, delegats i personal auxiliar) hauran de
respectar la norma anterior, tant en els entrenaments com en les trobades.
No està permés en els recintes esportius introduir utensilis de vidre, porcellana o cap altre
que, a l’entendre del responsable de la instal·lació puga considerar-se perillós.
Article 11. Reserves programades
Podran realitzar reserves programades les federacions, els clubs, les agrupacions, les
associacions, els centres d'ensenyament, les empreses i les persones que ho desitgen, i s’atindran
a la normativa següent:
1. Per part de centres educatius:
1.1 Ús escolar
Des de l’1 de maig fins al 30 de juny s'ompliran les fitxes de sol·licitud d'ús d'instal·lació per
a activitats relacionades amb l'assignatura d'educació física, dins de l'horari lectiu. Es considerarà
horari lectiu de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores dels dies laborables.
En igualtat de condicions i dins de l’horari lectiu, tindran accés preferent a les instal·lacions
els centres docents públics, subvencionats, privats (atenent les instal·lacions que posseïsquen),
ubicats dins de la zona d'influència de la instal·lació, perquè impartisquen l'ensenyament de
l'educació física i el desenvolupament de les activitats esportives i recreatives dels alumnes,
sempre que acudisquen acompanyats pel professor corresponent.
El SERVEI D’ESPORTS de l'Ajuntament de Gandia es reserva el dret de modificar dies,
horaris, etc., si fóra necessari i en funció de noves activitats, així com de suspendre l'activitat per la
celebració d'altres de caràcter puntual.
A partir del moment de la cessió, tots els canvis produïts en les dades de la fitxa de
sol·licitud seran comunicats per escrit al SERVEI D’ESPORTS.
La cessió, en cada cas, vindrà determinada per les condicions que establisca el SERVEI
D’ESPORTS.
Els casos en què el centre, per un altre tipus d'activitat, haguera de suspendre l’assistència a
la instal·lació, tindrà l'obligació de comunicar amb antelació i per escrit aquest fet.
Els centres docents que facen ús, en horari lectiu, de les instal·lacions estan EXEMPTS de
taxa d'utilització.
1.2. Ús extraescolar
Des de l’1 de maig fins al 30 de juny s'ompliran les fitxes de sol·licitud d'ús d'instal·lacions
per a activitats relacionades amb l'esport extraescolar.
Es considerarà horari per a activitats extraescolars el comprés entre les 12 i 14 hores, i de 17
a 19.30 hores dels dies laborables.
Seran activitats de promoció esportiva, organitzades pel SERVEI D’ESPORTS.
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En aquest horari, es programaran activitats en funció de l'interés i de la demanda detectada,
estaran obertes a tots els xiquets i xiquetes que, sense cap discriminació, reunisquen els requisits
exigits en cada convocatòria (edat, horari d'activitat, pagament de quotes, etc.). El SERVEI
D’ESPORTS es reserva el dret de programar activitats fora d’aquest horari, si hi haguera demanda
suficient.
1.3. Ús per part de clubs, federacions, agrupacions, associacions i entitats
La presentació de sol·licituds per a entrenaments, durant la temporada esportiva, haurà de
realitzar-se a les oficines del SERVEI D’ESPORTS, des de l'1 de maig fins al 30 de juny de cada
any.
La temporada esportiva s’entén del 15 de setembre al 31 de maig de l'any següent. La
pròrroga d'utilització durant els mesos de juny, juliol, i agost, haurà de comptar amb l'aprovació del
SERVEI D’ESPORTS.
En la sol·licitud haurà de constar informació sobre el grup sol·licitant; adreça, telèfon,
responsable, activitat esportiva a desenrotllar, categoria, nombre d'usuaris, etc.
Les concessions s'atorgaran d'acord amb els criteris tècnics del SERVEI D’ESPORTS de
l'Ajuntament de Gandia, a la vista de les sol·licituds presentades. Alguns d’aquests criteris són:

Que siguen grups estables, per tal d'afavorir l'associacionisme esportiu, front a grups
informals, inestables i mancats d'estructura.

S'atendrà la categoria i el nombre d'equips del Club, així com el nombre de participants
en cada activitat.

Que col·laboren amb els interessos de la zona i del Servei d’Esports de l’Ajuntament de
Gandia.

Que complisquen les obligacions prèviament establides (pagament de quotes,
observança de l'ordre, etc.).

Que manquen de recursos, a fi de fer prioritaris els més necessitats.

S'atendran els esports menys promocionats.
Una vegada aprovat el Pla d'Ús de cada instal·lació, es confirmarà a cada entitat, per escrit,
l'espai i el temps concedit. A partir d'aqueix moment, tots els canvis produïts s’hauran de
comunicar, per escrit, al SERVEI D’ESPORTS.
La concessió d'ús queda supeditada al fet que l'entitat sol·licitant estiga al corrent en el
pagament pel concepte de carnet-club i de qualsevol altre impost municipal.
Aquella entitat que, per causes no previsibles, decidisca renunciar a l'ús autoritzat haurà de
comunicar-ho per escrit al SERVEI D’ESPORTS, amb una antelació mínima de cinc dies, i no
podrà cedir a una altra entitat la seua autorització d'ús.
La no-utilització, la infrautilització i/o la falta de pagament del carnet-club podrà sancionar-se
amb la pèrdua de tots els drets sobre la concessió d'ús, per un període, fins i tot, de dos anys.
Els calendaris de trobades per a caps de setmana seran realitzats per les federacions
respectives, reunits per a tal fi amb 10 dies d'antelació. El SERVEI D’ESPORTS de l'Ajuntament de
Gandia es reserva el dret de modificar aquests calendaris.
Les competicions oficials que es desenvolupen a les instal·lacions esportives municipals
estan EXEMPTES de taxa d'ús, a excepció dels casos següents:



Si es necessita muntatge o treballs preparatius extra.
Si s'utilitza, per part dels equips participants, publicitat estàtica.

8


Si hi ha cobrament d'entrada.

Si se’n fa reserva i aquesta no és utilitzada, sense comunicar el fet als responsables del
SERVEI D’ESPORTS.
Article 12. Taxes
Les persones usuàries hauran de pagar les taxes de lloguer prèviament aprovades per
l'Ajuntament de Gandia.
Els clubs, les associacions, etc. que hagen realitzat reserva programada d'instal·lacions,
faran efectiu el pagament de les taxes corresponents al Carnet Club abans de dos mesos, una
vegada iniciada l'activitat.
La no-utilització continuada o falta de pagament del Carnet-Club donarà lloc a la pèrdua de
tots els drets sobre la reserva programada i es tindrà en compte aquesta actuació per a futures
concessions.
La concessió d'ús dels entrenaments o altres lloguers quedarà supeditada als actes
organitzats o autoritzats pel SERVEI D’ESPORTS de l'Ajuntament de Gandia i no hi haurà lloc
per a reclamacions quan, per l’esmentada circumstància, haja de suspendre's
o
variar-se l'horari o algun entrenament anteriorment autoritzat. No obstant això, sempre que siga
possible, es comunicarà aquesta circumstància amb 48 hores d'antelació, com a mínim.
Aquells clubs, associacions o grups que realitzen una utilització puntual o esporàdica de les
instal·lacions, sense petició oficial, no es consideraran usuaris d'aquestes, i hauran de fer efectiu el
pagament de la taxa corresponent, en el moment d'utilització de la instal·lació.
Els equips podran accedir al vestidor, quinze minuts abans de l'horari programat i, en el cas
que foren partits de competició, una hora abans de l'inici d'aquest.

Article 13. Prohibicions expresses
A les instal·lacions esportives municipals:
No es permet fumar.
També està totalment prohibida la venda i el consum de begudes alcohòliques.
No està permesa la col·locació de publicitat estàtica, si pertany a una altra institució aliena a
l'Ajuntament, excepte amb permís exprés del SERVEI D’ESPORTS.
Tampoc està permesa la publicitat de begudes alcohòliques i tabac.
Com a norma general, no es permet l'accés d'animals. La norma podrà ser derogada
temporalment, en casos de força major o situacions concretes, mitjançant l’aprovació del SERVEI
D’ESPORTS.
No es permet menjar llavors, pipes o fruits secs, excepte als llocs o serveis expressos (bars,
cafeteries...).
B. FORMES D'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS
Les formes d'accés a les instal·lacions esportives municipals es realitzaran en funció del
tipus d'activitat i les particularitats de cada instal·lació:

B.1 Normes comunes a totes les instal·lacions
Article 14. Competicions
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Competicions: lliure, haurà de constar en el quadrant la programació de la competició
referida. Les lligues regulars dels diferents esports que utilitzen les instal·lacions municipals com a
seu els caps de setmana, hauran de sol·licitar aquestes, per escrit, el dimecres anterior a l’activitat.
En el cas que l'equip amfitrió realitze cobrament d'entrada, aquest haurà de comptar amb permís
per escrit del SERVEI D’ESPORTS.
- Cursos: Prèvia inscripció en aquests
- Entrenaments: Prèvia reserva d'instal·lació per la via prevista
- Ús lliure: previ lloguer o reserva d'instal·lació o pagament puntual de l'entrada

B.2 Normes particulars per tipus d'instal·lació:
-

Pistes de tenis, frontó i pàdel

La utilització d'aquestes instal·lacions està destinada, fonamentalment, a la pràctica del tenis.
No obstant això i en casos excepcionals, podran desenvolupar-s’hi actes que, pel seu caràcter
social, així s'autoritzen:
a) Amb una antelació màxima de 24 h, a la consergeria del Poliesportiu Municipal, es
podran reservar les pistes que hagen quedat lliures, a raó de 60 minuts per a parelles, i 120 minuts
per a dobles.
b) Per al mateix dia, al mateix lloc, podran efectuar-se les reserves, en les mateixes
condicions que en l'apartat anterior.
-

Pista d'atletisme

Prèvia presentació del carnet d'usuari per als períodes i els horaris establits en aquests o
pagament dels preus establerts en les ordenances.
-

Pistes poliesportives exteriors

Característiques i normes d'utilització:
Lliure accés: Qualsevol persona pot acudir a aquestes instal·lacions i fer-ne ús, sense
que hi haja cap tipus de restricció a aquest respecte.
Podran realitzar-se reserves. L'ús d'aquestes pistes es farà en el moment d'acudir-hi.
El SERVEI D’ESPORTS de l'Ajuntament de Gandia es reserva el dret d'arribar a
acords, convenis, etc. amb clubs o altres entitats per al manteniment dels camps de futbol.

C. NORMES DE FUNCIONAMENT ESPECÍFIQUES
-

Piscines

La utilització d'aquestes instal·lacions està destinada a l'activitat física i l'esplai de les
persones usuàries, així com a l'aprenentatge i el perfeccionament de la natació d'aquestes.
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La utilització pels centres escolars, dins dels programes marcats a aquest efecte i per
a entrenament esportiu dels clubs o les associacions i les competicions que ho sol·liciten, d'acord
amb els articles del Títol segon d'aquest Reglament.
El SERVEI D’ESPORTS no respon dels accidents que puguen sobrevindre a les
persones usuàries que utilitzen la piscina sense coneixement de natació o sense guardar la
prudència necessària. Per la qual cosa, per accedir a una piscina on una persona usuària no faça
peu, aquesta haurà de tindre uns coneixements mínims de natació. Igualment, s'haurà de
comunicar al socorrista de la piscina, per part de la persona usuària, les possibles malalties que
puga patir i que puguen afectar la seguretat d'aquest en l'aigua (malalties cardíaques, epilèpsies,
etc.).
La utilització de la piscina serà per carrers i en funció de la programació horària.
Aquesta s'anunciarà clarament a l'entrada de les instal·lacions i a les piscines.
Es programaran els carrers per a cursets, centres escolars, entrenaments esportius,
de natació i de bany lliure, de tal manera, que cada tipus de persona usuària haurà d'utilitzar els
carrers durant els horaris marcats, per a un millor aprofitament de les piscines.
Accés. Existirà una limitació d'accés de persones usuàries, en funció de l'aforament de la
instal·lació, segons marque la normativa legal vigent, que, com a norma general, s’estableix en 1
persona per cada 3 metres quadrats de làmina d'aigua, a les piscines cobertes, i 1 persona per
cada 2 metres quadrats de làmina d’aigua, a les piscines descobertes.
- Prohibicions expresses
No es permetrà:
1.
Introduir gossos o altres animals.
2.
Introduir utensilis per a la natació subaquàtica, com màscares, aletes o altres objectes
contundents o que puguen molestar la resta de persones usuàries, sense autorització expressa.
3.
Els recipients de vidre o porcellana.
4.
Escopir o vessar líquids de qualsevol naturalesa.
5.
Menjar a les grades, vestidors, a les zones de platja, sobre el pla de l'aigua
de la piscina o en gespa.
6.
Tirar al sòl o abandonar qualsevol tipus de deixalles a la instal·lació.
7.
No es permet l'ús d'ulleres de vista o del sol en l'aigua (excepte llentilles). Les
ulleres de natació hauran de tenir lents de plàstic irrompible.
8.
Es prohibeix executar capbussons amb carretó, cap arrere o intentant fer
volantins en l'aire.
9.
No es permet l'accés o estada a les zones de platja amb roba o calçat de
carrer. Es recomana l'ús de sabatilles de bany.
10.
Abans de fer ús de les piscines, és obligatori dutxar-se. També es recomana l'ús de la
dutxa, en abandonar el bany.
11.
Es recomana l'ús del barret de bany, que serà obligatori a les piscines cobertes.
12.
Tampoc es permetrà l'ús de les piscines a aquelles persones sospitoses de patir
malaltia infecciosa o que presente ferides importants a la pell.
13.
A més a més, no es podrà fumar en tot el recinte de la piscina coberta.
14.
L’accés al got de la piscina i platges es realitzarà per les zones adequades.
No es permet l’accés de menors de 14 anys que no vagen acompanyats de persones majors
d’edat.
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Per motius de seguretat, els membres dels clubs que facen ús de les piscines hauran de ser
sempre més d’un.
En l'ús dels gots de piscina, tothom s'ajustarà al que estableix el present Reglament, així com
la normativa legal.
Zones de platja. Són aquelles zones de l'entorn pròxim als gots de les piscines
delimitades per tanques, jardineres o qualsevol altre element de separació i a les quals l'accés ha
d'efectuar-se per passos específics dotats de dutxes.
Aquestes zones són zones de trànsit; per tant, no es permetrà la presència de bosses i
altres elements que dificulten l'accés als gots. Així mateix, no es permetran activitats que suposen
risc per a les persones usuàries.
La utilització dels gots podrà restringir-se o, fins i tot, prohibir-se per qüestions sanitàries o de
seguretat o per a ser utilitzats per a activitats de grup organitzades o patrocinades pel SERVEI
D’ESPORTS.
Si. en algun dels gots, es veu restringit l’ús, a causa d'activitats programades, hauran de
respectar-se els espais destinats a aqueixes activitats.
El manteniment del bon ordre i la seguretat de la piscina correspon al socorrista, per la qual
cosa s’hauran d’atendre sempre les seues indicacions per al manteniment d’aquest. Igualment, en
aquelles situacions o casos no previstos en aquest document, s’atendrà al criteri del socorrista o
responsable de la instal·lació.
El SERVEI D’ESPORTS podrà col·locar hamaques, però no s'admetran hamaques, para-sols,
etc., introduïts pels usuaris a les instal·lacions.
Les hamaques estaran reservades a persones majors de 16 anys i en funció de satisfer el
nombre més gran de persones usuàries. Una vegada utilitzades, l’usuari estarà obligat a deixar-les
apilades al lloc corresponent.
Les condicions meteorològiques no donaran dret a la devolució de la quota d'accés a les
instal·lacions.
La temporada oficial d'obertura i de tancament de piscines exteriors serà decidida pel
SERVEI D’ESPORTS.
Article 15. Pista d'Atletisme
La utilització de la pista d'atletisme està supeditada a l’ordre següent:
a) Les activitats organitzades pel SERVEI D’ESPORTS de l'Ajuntament de Gandia
gaudeixen de prioritat sobre qualsevol altre organisme.
b) En segon lloc, prevaldran les activitats de clubs d'atletisme (entrenaments, etc.),
escolars i d'altres clubs.
c) En tercer lloc, es tindrà en compte la lliure utilització per part de les persones
usuàries en general.
Els horaris d'utilització vindran marcats segons les activitats que hagen generat els
tres punts marcats anteriorment.
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No obstant això, per a la correcta utilització de la pista, regiran les normes següents
per a tot tipus de persones usuàries:
1. És obligatori l’ús de calçat i vestuari adequat.
2. Només es permetrà l’ús, dins de la pista, del material esportiu específic de cada
modalitat atlètica.
3. No es permet jugar als matalassos de salts.
4. Els llançaments es realitzaran només en els horaris establerts per a aquesta finalitat:
el camp de gespa no podrà utilitzar-se durant l’horari indicat, hi haja o no hi haja
activitat.
5. L’ús i la manipulació del material esportiu serà prèviament autoritzat pel responsable.
Haurà de ser tractar en cura i respecte i, en finalitzar l’activitat, es deixarà al
magatzem, ben ordenat.
6. No està permés fumar, ingerir aliments i qualsevol tipus d’aliment o objecte que puga
deteriorar la pista.
7. A més de tot l’anterior, s’aplicarà el que disposa el Reglament General d’Instal·lacions
Esportives Municipals.
Normativa d’ús adequat dels carrers de la pista d’atletisme:
Carrers 1 i 2, només per a competició
Carrers 3, 4 i 5, per a distàncies superiors a 400 m.
Carrers 6, 7 i 8, per a distàncies de 100 a 400 m (les distàncies inferiors a 100 m es
realitzaran en contrarecta)
- Carrers 7 i 8, en contrarecta, per a arrossegaments (arrastres)
- Gespa artificial, per a rodar
- Zona de salt d’alçada, per a l’escalfament
- Per a entrenar a les fosses de salts de longitud i triple s'utilitzaran els més allunyats
de les grades, mai els més pròxims.
- No s'utilitzaran els matalafets de salt d'alçada i perxa, sense autorització prèvia;
no es botarà damunt d'aquestes ni s’hi seurà.
- El material de la pista serà sol·licitat al coordinador de la pista pels entrenadors, els quals
es faran responsables del material i el deixaran, en acabar, en perfecte ordre, on l'han
obtingut.
- Competicions: aquesta instal·lació, pel que fa a competicions, s'atindrà al Reglament de la
Federació Nacional i Internacional d'Atletisme.
- No es permet que seure a les tanques que circumden la pista, ni botar-les per a
entrar als entrenaments: s'utilitzarà la porta d'entrada (està senyalitzada).
- No es permetrà l’accés a les instal·lacions a cap persona que no complisca aquestes
normes.
Els entrenadors seran els responsables directes de fer complir aquestes normes.
-

Article 16. Sales de condicionament físic (fitness), peses, halterofília i activitats
col·lectives dirigides
Cada esportista haurà d'ordenar el material utilitzat, deixarà les barres descarregades i els
diferents pesos al lloc destinat per a aquesta finalitat.
L'ús del material haurà de realitzar-se d'acord amb la seua funció.
No es deixarà caure lliure el pes de les màquines.
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Per motius de seguretat, no podrà haver mai una persona sola dins de la instal·lació.
Per motius d’higiene, les persones usuàries utilitzaran tovalloles en aquelles màquines on
hagen de seure o gitar-se.
L’activitat física es realitzarà amb la roba adequada.
En aquells casos o situacions no previstes, l’usuari estarà obligat a complir, sempre, les
indicacions del tècnic, entrenador o responsable de la instal·lació.
Els entrenadors seran els responsables directes de fer complir aquestes normes.

Article 17. Sala de Gimnàstica
No es permetrà l'accés al gimnàs amb roba o calçat de carrer i al tapís s'accedirà descalç.
Per motius de seguretat, no podrà haver mai una persona sola dins de la instal·lació.
Tot el material esportiu utilitzat haurà de ser arreplegat al lloc assignat.
Tot el material que es col·loque a la pista haurà d'anar proveït, a la part inferior, d'un
protector per no deixar marques.
Els entrenadors seran els responsables directes de fer complir aquestes normes.
S'iniciarà l'activitat sempre que hi haja un monitor o entrenador que la controle.
Article 18. Frontó, agorespace i pàdel
-

-

-

Per a utilitzar les pistes i frontó serà necessari reservar-la, mitjançant el pagament, per
persona, de la taxa corresponent, o carnet acreditatiu, a la porteria del Poliesportiu o
telefonant al 96 295 05 04, en horari de 07.00 a 23.00 h.
En el cas de fer una reserva d’una instal·lació, i no presentar-se a l’hora acordada, ni
haver cridat per a avisar de la no-assistència, l’usuari podrà ser sancionat amb una
setmana de prohibició per a llogar qualsevol instal·lació esportiva municipal.
La dita reserva la podran fer els abonats amb 24 h d’antelació i només una hora, com
a màxim, per dia i instal·lació.
Per a utilitzar les pistes és necessari l’ús de calçat esportiu i vestuari adequat.
Aquesta utilització podrà limitar-se en el supòsit de programacions realitzades pel
Servei d’Esports.

Article 19. Camps de Futbol
No està permès:
- Menjar pipes ni fumar en tot el recinte esportiu, excepte en zones habilitades.
- Jugar amb baló en cap lloc fora dels terrenys de joc.
- Entrar cadires, crosses, bancs, cadires de rodes o altres elements no esportius al
terreny de joc.
- L’accés al terreny de joc al públic en general. Només tindran accés els jugadors,
delegats, àrbitres, entrenadors i personal designat, sempre amb el calçat adequat.
- Segons el Reglament d’Instal·lacions, els clubs que sol·liciten la instal·lació es faran
càrrec dels desperfectes que es produïsquen.
- No es permet que cap equip deixe roba o qualsevol altre material en els vestidors.
- Tots els jugadors i les jugadores hauran d’estar en possessió del Carnet-Club.
- El Servei d’Esports no es fa responsable dels objectes perduts o sostrets.
Article 20. Aules i sales d'actes
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La utilització de les sales d'actes sota la dependència del SERVEI D’ESPORTS serà d'ús
preferent per a activitats relacionades amb el món de l'esport en general.
No es permetrà l'ús de les instal·lacions esportives per a actes propis de campanyes de
propaganda política.
Per a la possible utilització de les dependències referides, s'haurà de realitzar sol·licitud
escrita d’aquesta.
S'aplicaran a l'ús de les sales, els articles d'aquest Reglament pels quals puga veure’s
afectada la seua utilització.
Article 21. Inscripció en cursos
El SERVEI D’ESPORTS informarà, amb la deguda antelació, de l’oferta esportiva,
temporalització, formes d’accés i pagament.
Per poder dur a terme l’oferta programada, hauran de comptar, cadascuna, amb un mínim
d'inscripcions, vàlides tres dies abans del començament del curset. EL SERVEI D’ESPORTS es
reserva el dret de suspendre alguna activitat, si no s’acomplira la inscripció mínima prevista.
Igualment i per preservar la qualitat de les classes, s'indicarà, anualment, el nombre màxim
d'alumnes per cada curset.
En el cas que no es done el nombre mínim per a la realització d'un curset, se suspendrà
aquest i es tornaran els diners a les persones inscrites.
Perquè els abonats puguen gaudir del descompte en el preu dels cursets, en el moment de la
inscripció, s'haurà d'indicar el número d'abonat i el rebut de pagament de l'any en curs.
No serà motiu per a la devolució dels diners de la matrícula el canvi de monitor del curset.
La matrícula, així com els carnets, és personal i intransferible. Una vegada formalitzada, no
hi haurà dret a devolució o canvi.

Article 22. Lloguers per a actes o esdeveniments esportius o no
És objecte d'aquest capítol normalitzar els drets, les obligacions i les condicions en què les
persones usuàries podran utilitzar les instal·lacions per a activitats culturals, espectacles esportius
extraordinaris o activitats extraesportives.
Per a la reserva de data determinada i per a la instal·lació concreta, el procediment que cal
seguir és el següent:
1. Sol·licitud escrita, amb una antelació mínima de dos mesos, per a disponibilitat de
la instal·lació i data, adreçada a l'Ajuntament de Gandia. La sol·licitud haurà d'especificar les dades
de l'entitat sol·licitant (nom, adreça, CIF, representant legal, telèfon...) o les de la persona física o
associació que realitze la sol·licitud. Hi haurà de figurar, inexcusablement, la finalitat principal de
l'acte.
2. El SERVEI D’ESPORTS contestarà per escrit, en el termini més curt possible, a la
sol·licitud presentada. En cas que la data haja sigut considerada lliure, el sol·licitant tindrà un
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termini de cinc dies de prereserva des de la data de contestació. En l’esmentat termini, haurà de
depositar la quantitat establida com a fiança per considerar la reserva com a vàlida.
Si la fiança no es deposita en el termini, la prereserva s’anul·larà i quedarà aquesta data
lliure.
3. El SERVEI D’ESPORTS de l'Ajuntament de Gandia es reserva la facultat de no cedir les
seues instal·lacions, si amb això es perjudicara una concessió efectuada amb anterioritat.
4. Amb una antelació d’almenys 15 dies a la celebració de l'acte concedit, el sol·licitant
haurà de:
a. Mantenir una reunió tècnica amb el responsable de la instal·lació sol·licitada, i
omplir l’imprès de necessitats.
b. Pagament de la taxa fixada en l’ordenança corresponent
c. Presentar una pòlissa de responsabilitat civil a favor de la instal·lació, per un import
que serà fixat en el contracte i comunicat en l'escrit de cessió, així com el rebut justificant de
pagament de la pòlissa.
5. El sol·licitant haurà de deixar la instal·lació en les mateixes condicions en què es
trobava al principi i respectarà al màxim l'horari marcat per deixar-la lliure.
6. El SERVEI D’ESPORTS determinarà la necessitat de personal de seguretat, portes i
taquilles, i la seua ubicació per a l’atenció dels serveis d'accessos i acomodació d'espectadors, que
serà contractat igual que la resta del personal que intervinga directament o indirectament en el
muntatge de l'acte, per compte de l'organitzador.
7. Serà responsabilitat de l'organitzador l'obtenció de les llicències i permisos que siguen
necessaris per a la realització de l'acte.
8. No es concedirà autorització d'ús a particulars per a la realització d'activitats de marcat
caràcter lucratiu.
TÍTOL QUART. DISPOSICIONS FINALS
Article 23. Articulat Complementari
L'ús de determinats serveis podrà ser motiu d'un articulat complementari i de més
amplitud, per a un millor enteniment de les persones usuàries.
L’accés a les instal·lacions gestionades pel SERVEI D’ESPORTS de l’Ajuntament de Gandia
suposa l’acceptació d’aquestes normes.
Article 24. Resolucions
Aquells possibles casos que no estiguen previstos en aquest Reglament seran solucionats,
en principi, pels socorristes, tècnics o responsables de la instal·lació, i podran passar posteriorment
al Consell d'Administració del SERVEI D’ESPORTS o de l’empresa pública INICIATIVES
ESPORTIVES, en el cas del CE Roís de Corella, per a la solució del cas particular.
Article 25. Modificacions
Les modificacions d’aquest reglament, així com les taxes corresponents a cada any, es
publicaran de forma adient per aconseguir la màxima difusió.
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Disposició addicional
En tot allò no previst per aquests estatuts serà d’aplicació la normativa següent:
-

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril.

Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú.
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals, aprovat pel Reial Decret 2.568/86, de 28 de novembre.
aquàtics.
-

Decret 255/94 i 97/2000, sobre les normes higienicosanitàries de piscines i parcs
Llei 4/2003, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Totes aquelles disposicions concordants i vigents en la matèria.

Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor als quinze dies de la seua publicació completa en el
Butlletí Oficial de la Província i es tramitaran d’acord amb el procediment establit en els articles 49 i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Aprovat per l’Ajuntament de Gandia, en el Ple ordinari celebrat el dia 11 de novembre
de 2010.
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