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-Taxa per prestació del servici de recollida de fems.
-Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via
pública.
Contra la Resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa,
només podrà interposar-se recurs de reposició, en el termini d’un
mes, davant de l’Alcaldia, segons el que disposa els articles 108 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
i 14.2, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes locals. La interposició del recurs no suspendrà l’execució
de l’acte impugnat, amb les conseqüències legals consegüents, inclús
la recaptació de quotes o drets liquidats, interessos i recàrrecs. Si se
sol·licita la suspensió de l’acte impugnat, l’escrit d’interposició del
recurs de reposició anirà acompanyat dels justificants de les garanties
constituïdes, d’acord amb la lletra I) de l’esmentat article 14.2 de la
Llei 39/1988.
Els terminis per a recórrer o reclamar es comptaran a partir del dia
següent al del termini del període d’exposició pública.
Emperador, 13 de gener del 2009.—L’alcaldessa, María Vicenta Ruiz
Gimeno.
2009/4213

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat sense publicitat per l’import.
c) Criteri d’adjudicació: un únic criteri: econòmic.
4.- Pressupost base de licitació:
a) Import sense IVA: 143.823,30 euros.
b) Import IVA: 23.011,73 euros.
c) Import total, IVA inclòs: 166.835,03 euros.
5.- Adjudicació definitiva:
a) Data: Resolució de 12 de gener del 2009.
b) Contractista: Pavasal Empresa Constructora SA. CIF núm. A46015129.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 143.750,00 euros, exclòs l’IVA.
e) Import de l’IVA: 23.000,00 euros
Gandia, 9 de febrer del 2009.—El secretari general, Lorenzo Pérez
Sarrión
2009/3853

Ajuntament de Meliana
Edicte de l’Ajuntament de Meliana sobre sotmetiment a
informació pública de la modificació del conveni amb la
Cooperativa Elèctrica per al canvi d’ubicació d’un centre de transformació.
EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el 6 de febrer
del 2009, va adoptar, entre altres, el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del conveni urbanístic
d’atorgament directe de concessió demanial, segons la llei del
patrimoni de les administracions públiques, entre l’Ajuntament de
Meliana i l’Elèctrica de Meliana, Societat Cooperativa Valenciana,
per a la instal·lació d’un centre de transformació elèctrica, en allò
tocant al canvi d’ubicació des de la parcel·la SP-4/2 a l’espai lliure EL-2/19.
Segon.- Sotmetre la modificació del projecte de conveni urbanístic
esmentat a informació pública per termini de 20 dies hàbils, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Durant eixe termini els interessats podran consultar l’expedient en
el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Meliana en horari d’oficina, a efectes de presentar al·legacions i suggeriments.
Tercer.- Transcorregut el termini d’al·legacions el Ple de l’Ajuntament procedirà a adoptar acord d’aprovació definitiva amb resolució de les al·legacions que s’hagueren presentat. Cas que no es
presentaren al·legacions l’acord d’aprovació inicial passarà a ser
definitiu sense necessitat de nou acord plenari.
(...)
Meliana, 10 de febrer del 2009.—L’alcalde, Blas L. Devís Roig.
2009/4124

Ajuntament d’Algímia d’Alfara
Anunci de l’Ajuntament d’Algímia d’Alfara sobre
l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any
2009.
ANUNCI
Per Resolució d’Alcadia núm. 19/2009 de data 26 de gener del 2009,
es va aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici econòmic
del 2009, en els termes que a continuació s’indiquen:
Funcionaris de carrera.
Una plaça d’auxiliar administratiu. Escala d’Administració General.
Subescala Auxiliar. Classe Auxiliar Aministratiu. Grup de classificació C-2. Forma de provisió: promoció interna.
Cosa que es fa pública per al coneixement general i als efectes oportuns.
Algímia d’Alfara, 28 de gener del 2009.—L’alcalde, Francisco Salt
Mocholí.
2009/4316

Ajuntament de Gandia
Anunci de l’Ajuntament de Gandia sobre adjudicació
definitiva del contracte d’obra consistent en desviament
i muntatge de la xarxa aèria de mitjana tensió a 20 kv
que existeix a la CN-332 C-214/2008.
ANUNCI
Anunci d’adjudicació definitiva del contracte d’obra consistent en
desviament i muntatge de la xarxa aérea de mitjana tensió a 20 kv
que existeix a la CN-332.
1.- Poder adjudicador:
a) Ajuntament de Gandia: tinent d’alcalde delegat d’Administració,
Modernització i Relacions Externes.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i
Patrimoni.
c) Número d’expedient: C-214/2008.
2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: d’obra.
b) Descripció de l’objecte: desviament i muntatge de la xarxa aèria
de mitjana tensió a 20 kv que existeix a la CN-332.

Ajuntament d’Oliva
Anunci de l’Ajuntament d’Oliva sobre publicació del
Reglament d’Instal·lacions Esportives per al 2009.
ANUNCI
En el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 3, corresponent al dia 5 de gener de 2009, es sotmet a informació pública
l’aprovació inicial del Reglament General per a l’ús de les
Instal·lacions Esportives Municipals. Transcorregut aquest termini
de 30 dies hàbils sense que s’haja formulat cap al·legació ni reclamació respecte el particular, aquest Reglament ha esdevingut automàticament elevat a definitu, per la qual cosa, s’ordena la seua
publicació integra en aquesta publicació Oficial en ordre a la seua
entrada en vigor, a tenor d’allò assenyalat a l’article 49 de la Llei
771985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
texte íntegre que té el següent tenor literal:
“Reglament general per a la utilització de les instal·lacions esportives
municipals.
Índex general.
Disposició preliminar.
Capítol I. Àmbit d’aplicació.
Capítol II. Definició i emplaçament. Normes generals.
Capítol III. Drets dels usuaris.
Capítol IV. Obligacions dels usuaris.
Capítol V. Actuació de l’Ajuntament.
Capítol VI. Règim de preus públics i altres aprofitaments.
Apartat A. Preus públics per a la utilització de les IEM (Instal·lacions
Esportives Municipals).
Apartat B. Inscripcions.
Apartat C. Programes esportius.
Apartat D. Publicitat i Imatge en les IEM.
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Capítol VII. Instal·lacions esportives municipals.
Apartat A. Gestió de les IEM. Normes generals.
Apartat B. Formes de gestió.
Apartat C. Formes d’accés i pagament.
Apartat D. Accés d’espectadors i venda d’entrades.
Apartat E. Horaris i dates d’obertura.
Apartat F. Manteniment de les IEM.
Apartat G. Registre de les IEM.
Capítol VIII. Normes d’utilització d’àmbit general.
Apartat A. Normes comunes.
Apartat B. Normes per a la cessió de claus, taquilla i material esportiu.
Apartat C. Normes d’higiene i seguretat.
Apartat D. Il·luminació i senyalització.
Capítol IX. Normes d’utilització i reserves d’instal·lacions esportives
municipals.
Apartat A. Normes Comunes
Apartat B. Ús Escolar d’instal·lacions esportives
Apartat C. Normes de sol·licitud i ús per a entitats legalment constituïdes.
Apartat D. Normes de sol·licitud i ús per a grups i equips no constituïts legalment.
Apartat E. Ús per a actes o esdeveniments extraordinaris.
Capítol X. Normes d’utilització específiques.
Apartat A. Piscines municipals i serveis annexos.
Apartat B. Campos de Futbol i futbol 7.
Apartat C. Pista d’atletisme i serveis annexos.
Apartat D. Sala de fitness i musculació.
Apartat E. Pavelló multiusos
Apartat F. Saunes
Apartat G. Cabines de bronzejat (Servei UVA).
Apartat H. Sales multiusos d’activitats esportives.
Apartat I. Pistes de tennis, pàdel i frontons.
Apartat J. Recinte de tennis de taula.
Apartat K. Recinte de petanca.
Apartat L. Aules i sales d’actes.
Apartat M. Instal·lacions esportives elementals.
Capítol XI. Règim sancionador.
Disposicions addicionals.
Disposició final.
Disposició preliminar.
És objecte principal dels Serveis Esportius Municipals el desenvolupament de les competències en matèria esportiva de l’Ajuntament
d’Oliva, tenint entre altres les funcions de dirigir, organitzar i coordinar tota l’activitat esportiva que es genera en la nostra ciutat, mitjançant la promoció d’activitats física i recreativa adreçada als diferents sectors de la població, amb atenció especial a l’esport escolar,
persones amb minusvalideses i tercera edat. La gestió de les
instal·lacions esportives i vetllar per les seues condicions d’higiene
i seguretat, i també l’organització de diferents proves esportives a
tots els nivells.
En aquesta línia s’ha treballat amb tots els sectors implicats en un
marc de referència comuna i adequat a la normativa vigent per a l’ús
d’instal·lacions esportives. Totes aquestes reflexions i aportacions
han quedat integrades en el present “Reglament General per a la
utilització de les Instal·lacions esportives Municipals” que regula els
drets, les obligacions i les condicions que els usuaris poden utilitzar
les instal·lacions i resta de serveis gestionats pels Serveis esportius
Municipals.
Reglament general d’utilització de les instal·lacions esportives municipals (IEM)”.
Capítol 1. Àmbit d’aplicació.
Article 1.
El present Reglament té per objecte regular el Règim Jurídic, gestió,
ús i utilització de les Instal·lacions Esportives titularitat de
l’Ajuntament d’Oliva, des d’ara IEM. I es dicta a l’empara de les
competències que en aquesta matèria atribueix als municipis l’article
22 de la llei 4/1993 de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana,
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de l’Esport de la Comunitat Valenciana, en relació amb els articles
4.a), 22, 25.2.m), 26.1.c) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local; article 55 de Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 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.
El present Reglament serà d’aplicació a la totalitat de les instal·lacions
esportives municipals en els termes establerts en el capítol II.
Capítol II. Definició i emplaçament. normes generals.
Article 2
Són instal·lacions esportives municipals (IEM), la utilització de les
quals es regirà pel previst en el present Reglament, totes les construccions, edificis, terrenys, recintes, camps i dependències, i també
els Col·legis públics (fora de l’horari escolar), de titularitat municipal
o gestionades per l’Ajuntament, destinats a la pràctica d’activitats
esportives o a l’educació física, que es troben dins del terme municipal d’Oliva.
Això anterior s’entén sense perjudici que les assenyalades
instal·lacions puguen ser destinades circumstancialment a altres usos
distints que siguen compatibles amb la seua finalitat principal.
Article 3
Les instal·lacions esportives municipals són d’accés lliure per als
ciutadans i ciutadanes, previ pagament de les taxes que corresponguen, i sense més limitacions que les derivades de la pròpia naturalesa de cada instal·lació, d’acord amb les normes d’ús, horaris reservats i tarifes vigents establertes en les normes corresponents.
L’accés per part de federacions, clubs, associacions, centres escolars
i altres entitats interessades es portarà a terme, d’acord amb el previst
en aquesta ordenança, en els termes concrets que si escau aprove
l’Ajuntament.
Article 4.
En cada IEM es posarà a la disposició del públic, amb caràcter preceptiu i d’acord a l’art. 64 de la Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana, Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana, en lloc visible i de fàcil accés a l’usuari, la següent informació:
a) Denominació de la instal·lació.
b) La titularitat municipal de la instal·lació i, si escau, de
l’explotació.
c) Llicència Municipal si fóra exigible per la normativa vigent.
d) Aforament de la instal·lació.
e) L’Ordenança Municipal de les taxes per l’ús i abonaments de les
Instal·lacions Esportives Municipals.
f) Normatives d’ús i funcionament de les Instal·lacions esportives.
g) Nom i titulació respectiva de les persones que presten serveis
professionals en els nivells de direcció tècnica, ensenyament o animació.
h) Dades tècniques i característiques de la instal·lació.
i) Serveis que presta, horaris d’utilització, obertura de les instal·lacions
i horaris d’oficina.
j) Els dies que romandrà tancada la instal·lació.
k) Pla d’emergències i evacuació.
l) Qualssevol altres circumstàncies que exigesquen les normes reglamentàries dictades en el desenvolupament de la Llei Autonòmica
4/1993, de 20 de desembre.
Article 5.
Totes les senyalitzacions que tinguen les instal·lacions esportives
municipals, tant internes com externes, hauran de complir la normativa municipal corresponent, així com les directrius que fixe la Direcció dels Serveis Esportius Municipals.
En tot cas, la referida senyalització haurà d’expressar la titularitat
municipal de la instal·lació.
Capítol III. Drets dels usuaris.
Article 6.
Són usuaris de les Instal·lacions Esportives Municipals els particulars
o Entitats que utilitzen aquestes instal·lacions per a la pràctica esportiva i, excepcionalment per a altres activitats. Entre altres, cap
distingir els següents tipus d’usuaris:
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-Abonats: poden utilitzar tots els espais i instal·lacions esportives
compreses en l’abonament corresponent.
-Alumnes de cursos d’ensenyament organitzats pel departament
d’Esports.
-Usuaris que formen part d’entitats amb conveni amb l’Ajuntament
d’Oliva: Centres docents amb programes d’educació física, escoles
esportives, entitats o Clubs Esportius federats de competició, associacions, centres esportius, altres col·lectius, etc.
-Usuaris que utilitzen les instal·lacions esportives mitjançant el pagament d’una entrada puntual o d’un abonament per un període de
temps determinat.
Article 7.
Els usuaris de les instal·lacions tenen els següents drets:
-Al lliure accés mitjançant la presentació del carnet i/o rebut corresponent, durant els horaris i dies que les instal·lacions estiguen obertes al públic.
-A ser informats sobre les condicions d’ús de les instal·lacions esportives Municipals i sobre els programes esportius que es desenvolupen, així com sobre la Gestió i organització de les Instal·lacions
Esportiva Municipals.
-A la inscripció i matricula de tots els programes esportius, sempre
que hi haja places lliures amb la finalitat de rebre els ensenyaments
adequats, a través del pagament de la quota corresponent.
-A formular els suggeriments que considere oportuns per a la millora en la gestió de les IEM, així com les reclamacions que considere
en relació amb el funcionament o amb la seua gestió. A aquests
efectes es posarà a la disposició dels usuaris els corresponents models
formulats a l’efecte.
Capítol IV. Obligacions dels usuaris.
Article 8.
És obligació de tot usuari observar el compliment de les normes del
present reglament, i en particular:
-Fer un ús adequat dels béns i materials de les instal·lacions esportives, conforme a la seua destinació.
-Mantenir en tot moment un comportament i conducta adequats. En
cas d’incompliment, l’usuari podrà ser comminat a abandonar les
instal·lacions.
-Observar aquelles indicacions i ordres que, d’acord amb l’expressat
en aquest reglament, puga realitzar el personal responsable dels
Serveis Esportius.
-Comunicar al personal responsable de les instal·lacions o als Serveis
Esportius Municipals qualsevol anomalia o desperfecte que
s’observe.
-Satisfer puntualment les taxes establertes, així com les reserves
d’horaris per a les instal·lacions, cursos, etc.
-Identificar-se mitjançant el carnet d’abonat i/o tiquet d’entrada o de
reserva d’instal·lació corresponent.
-Els Serveis Esportius Municipals recomanen als usuaris sotmetre’s
a un reconeixement mèdic abans d’iniciar qualsevol activitat esportiva programada per aquest departament, i es reserva el dret d’exigirlo si ho considera convenient.
Article 9.
Qualsevol usuari que per un ús inadequat o negligent ocasione desperfectes materials en les instal·lacions esportives serà directament
responsable dels danys produïts; en el supòsit d’utilització de les
instal·lacions en concepte de membre d’una entitat o associació,
aquesta serà responsable subsidiàriament. Això anterior s’ha
d’entendre sense perjudici de la sanció administrativa que prèvia
tramitació de l’expedient sancionador oportú pogués procedir.
Capítol V. Actuació de l’Ajuntament.
Article 10.
L’Ajuntament d’Oliva, en l’àmbit de les IEM, fomentarà totes aquelles actuacions i activitats que tendesquen a eliminar la violència en
la pràctica de l’esport, i sempre d’acord amb el Títol IX de la Llei
10/1990 de 15 d’octubre de l’Esport, si es produïren, referent a les
IEM, prendrà les mesures oportunes.
Article 11.
La delegació d’Esports podrà disposar, per raons de seguretat o
climatològiques i si es produeixen circumstàncies que puguen ocasionar danys físics a persones i/o desperfectes a les instal·lacions, el
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tancament temporal de les instal·lacions. En aquest cas no es tindrà
dret a la devolució de la corresponent taxa.
Article 12.
La delegació d’Esports informarà els usuaris del tancament de les
instal·lacions per període de vacances, grans reparacions i similars,
amb un mínim de 15 dies d’anticipació, sempre que siga possible.
Article 13.
L’Ajuntament d’Oliva en cap cas es responsabilitza dels objectes
perduts o sostrets de qualsevol IEM.
Article 14.
L’Ajuntament d’Oliva disposa d’una assegurança de responsabilitat
civil en tots els edificis que gestiona, per a qualsevol accident ocasionat per un defecte de la instal·lació.
Article 15.
A l’efecte de les garanties dels drets de les persones usuàries de les
instal·lacions esportives municipals, es posarà a la seua disposició
fulls de reclamació i suggeriments en els serveis d’informació de
cada instal·lació. Qualsevol usuari/a podrà fer ús dels models normalitzats, fent constar el núm. d’abonat o DNI, nom i cognoms,
domicili i núm. de telèfon com a mínim, si observa un funcionament
anormal dels serveis prestats en les instal·lacions. La persona usuària
que realitze la reclamació quedarà en possessió d’una còpia i rebrà
l’oportuna contestació en un termini que no excedirà de l’establert
en les normes legals o reglamentàries que les regulen.
Es podrà sol·licitar en qualsevol moment la identificació de qualsevol
empleat o responsable dels serveis de les instal·lacions, a l’efecte de
realitzar les corresponents reclamacions.
Article 16.
Els objectes perduts i recollits en les diferents instal·lacions esportives es dipositaran en consergeria, durant un període màxim de 15
dies, transcorregut aquest període es dipositaran en un centre
benèfic.
Capítol VI. Règim de taxes i altres aprofitaments
Apartat A. Taxes per a la utilització de les IEM.
Article 17.
El règim jurídic de les taxes per l’ús, aprofitament o realització
d’activitats en les instal·lacions esportives municipals serà l’establert
en l’Ordenança aprovada pel Ple de l’Ajuntament, previ informe dels
tècnics municipals corresponents.
Apartat B. Inscripcions
Article 18.
Correspon als Serveis Esportius Municipals mitjançant les seues
Escoles Esportives, promoure cursos i activitats esportives en les
seues instal·lacions, per als quals caldrà efectuar la pertinent inscripció.
El pagament de les inscripcions es realitzarà en les oficines dels
Serveis Esportius Municipals, segons criteris establerts en l’oferta
pública anual. Igualment, es determinarà les característiques i la
durada dels cursos.
S’establiran preferències d’inscripció per als empadronats a Oliva,
segons criteris establerts en l’oferta pública anual.
Apartat C. Programes esportius.
Article 19.
En cadascuna de les instal·lacions referides en l’article 29 en els seus
punts a), b) i c) s’oferiran programes esportius destinats a la població
en general i englobats dins del que es coneix com Esport per a Tots,
de manera que es garantesca en tot moment la possible participació
sense exigències de nivells tècnics propis de l’esport d’alt rendiment.
També podran oferir-se, si escau, en les instal·lacions referides en
l’apartat d) d’aquest article.
Article 20.
El SEM planificarà i controlarà l’organització i el desenvolupament
d’aquests cursos esportius. Així com la seua posada en pràctica a
través dels Tècnics esportius de l’Ajuntament d’Oliva, Federacions
esportives implicades, d’associacions i entitats esportives específiques, d’altres entitats convenientment capacitades o d’empreses
especialitzades i especialistes, mitjançant qualsevol dels sistemes
legalment establerts.
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Article 21.
En cada instal·lació s’oferiran programes acords a les característiques
dels espais esportius existents i de les àrees susceptibles d’aprofitament
esportiu. Aquests programes es faran públics al començament de
cada temporada.
Article 22.
Per a assistir a les classes dels programes esportius s’haurà de presentar el carnet i/ o rebut vigent corresponent, a l’entrada de la
instal·lació i/o al monitor.
Article 23
Els programes esportius seran impartits per monitors tècnics qualificats per titulacions oficials reconegudes per la Legislació corresponent.
Apartat D. Publicitat i imatge en les IEM.
Article 24.
La Publicitat de les Instal·lacions Esportives Municipals, mitjançant
l’exposició de qualsevol element permanent o puntual, mòbil o estàtic, es portarà a terme d’acord amb la normativa general de publicitat i l’específica sobre menors, alcohol, tabac i substàncies estupefaents.
Article 25.
Són de titularitat pública amb caràcter general els drets econòmics
que genere l’exposició de qualsevol element de publicitat, permanent
o puntual, mòbil o estàtic, realitzada amb qualsevol element tècnic
o natural en l’interior de qualsevol IEM, llevat de els derivats com
a conseqüència de la realització d’esdeveniments de caràcter extraordinari prèviament autoritzats a través de l’instrument jurídic de
Conveni (en aquest cas, per part de l’entitat organitzadora seran
abonades les taxes pertinents per ús de les per ús de les IEM)
Els drets econòmics de referència seran aplicats de conformitat amb
la pertinent Ordenança Fiscal reguladora a aquest efecte.
En el supòsit de contractes de concessió en virtut dels quals
s’autoritze l’ús normal o anormal d’un bé municipal destinat a un
servei públic, els dretes econòmics que percebrà l’Ajuntament
d’Oliva es concretaran en l’import del cànon de concessió que corresponga a tenor del pertinent Plec de Condicions.
Als efectes, els serveis tècnics municipals elaboraran una memòria
sobre qualitats, mesures, sistemes d’ancoratge, etc. per a la col·locació
de plafons publicitaris, així com les instal·lacions municipals susceptibles de poder situar publicitat, segons les característiques de
cadascuna d’elles.
Article 26.
Els Serveis Esportius Municipals competents per a la gestió de les
IEM, podran proposar a l’Ajuntament que autoritze la col·locació de
publicitat per un període de temps concret, amb motiu de
l’organització d’esdeveniments esportius puntuals, sol·licitada per
l’entitat organitzadora. La seua autorització comportarà el pagament
previ dels tributs o dels preus públics corresponents.
Article 27.
Les entitats esportives legalment constituïdes, bé a títol individual o
bé a través de l’Associació local d’Entitats esportives, que desenvolupen les seues activitats en les IEM podran explotar la publicitat en
aquestes instal·lacions durant el desenvolupament de les seues competicions, i hauran de presentar anualment una memòria d’aquesta
explotació, sempre subjectes a les condicions legals habilitades per
al seu ús, en aplicació de la corresponent Ordenança Fiscal o via
concessió administrativa.
En tot cas, no està permesa la publicitat de begudes alcohòliques i
tabac.
Article 28.
En tota informació que faça referència a la pròpia instal·lació o als
serveis prestats en ella, haurà d’obligatòriament fer-se referència a
la titularitat municipal de la mateixa, així com referir-se a ella amb
la seua denominació oficial.
Capítol VII. Instal·lacions esportives municipals.
Apartat A. Gestió de les IEM normes generals.
Article 29.
Les Instal·lacions esportives Municipals tendeixen cap a un ús polivalent, sempre d’acord amb els articles 2 i 3 del present Reglament.
Amb vista al seu ús, es classifica en:
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a) Instal·lacions Tipus A. De rang de ciutat, són aquelles instal·lacions
que per les seues característiques tècniques propicien i possibiliten
l’esport d’alt nivell o d’elit, inclús l’internacionalitat, incorporant
l’esport espectacle i les activitats extraesportives massives.
b) Instal·lacions Tipus B. De rang de ciutat. Són aquelles que per la
seua amplitud excedeixen les necessitats del barri, així com aquelles
específiques de modalitats que no requerisquen d’una proliferació de
les seues instal·lacions.
c) Instal·lacions Tipus C. De rang de barri, són aquelles que permeten un ús esportiu reglat encara que sense assistència massiva de
públic, acollint-se a les normes federatives per a equips d’aquestes
característiques. Inclouen també aquelles instal·lacions que propicien
l’esport no reglat encara que amb una prestació d’altres serveis com
vestuaris, magatzems, bar si escau, etc.
d) Instal·lacions Tipus D. Són aquelles que per les seues característiques estan obertes, i no donen més prestació de serveis que els
estrictament esportius. Poden situar-se en els barris, encara que
també en els parcs i jardins. No existeix control en el seu ús.
Correspon a l’Ajuntament d’Oliva, la qualificació de cada instal·lació,
previ informe dels seus tècnics.
Apartat B. Formes de gestió.
Article 30.
1. Les Instal·lacions Esportives Municipals es gestionen de forma
directa quan el servei es realitza a través dels Serveis Esportius
Municipals.
2. Es gestionen de forma indirecta quan el servei esportiu, sense
deixar de ser públic, l’escometen de forma parcial o, si escau totalment, persones físiques o jurídiques que, mitjançant concurs públic,
o altre sistema legislat, desenvolupen una activitat substitutòria o
concorrent a aquelles que desenvolupa el SEM en l’exercici de les
competències esportives pròpies del municipi.
3. La concreta forma de gestió de les IEM no suposa cap alteració o
modalització dels drets dels usuaris ni dels deures que, com titular
del servei, corresponen a l’Ajuntament.
Apartat C. Formes d’accés i pagament
Article 31.
L’accés a les instal·lacions esportives municipals suposa l’acceptació
de les normes contingudes en aquesta Ordenança.
1.- Entrada individual.
Per a només un ús. Intransferible i unipersonal. S’expedirà en administració, en el moment d’accedir a la instal·lació i seran vàlides
exclusivament per al temps que la persona romanga en l’interior del
recinte. S’hauran de guardar fins que abandone el recinte i ha de
presentar-la als empleats de la instal·lació sempre que se li
sol·licite.
2.- Carnet d’abonat IEM.
Amb les següents modalitats:
a) Familiar, fill/as menors de 23 anys.
b) Individual per a majors de 16 anys i menors de 65 anys.
c) Individual per a menors de 16 anys (inclusivament), majors de 64,
jubilats, pensionistes, discapacitats, carnet Jove i targeta jove.
Es podrà accedir, en el període contractat, a les instal·lacions esportives municipals que s’incloguen i dins dels horaris marcats com
“lliures”.
Dóna dret a realitzar reserves amb les especificacions pròpies del
Capítol X.
Aquest carnet tindrà una durada màxima de temporada.
Aquest carnet és intransferible i unipersonal.
3.- Carnet Club.
Amb ell, les persones federades en entitats i/o associacions esportives inscrites en el Registre Municipal d’associacions de l’Ajuntament
d’Oliva, així com membres de diferents col·lectius com el servei
d’extinció d’incendis, forces i cossos de seguretat de l’Estat, membres
de la Policia Local, Protecció Civil, personal de l’Assemblea Local
de Creu Roja i aquells altres col·lectius afins que precisen la pràctica física en la seua activitat de prestació diària del servei públic,
podran accedir a les instal·lacions esportives municipals, tant en els
horaris autoritzats per l’ajuntament, com en els horaris marcats d’ús
lliure.
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Aquest Carnet Club comportarà un determinat descompte sobre
l’abonament individual, acreditant la fitxa federativa vigent o document acreditatiu oficial de pertinença a un dels col·lectius assenyalat
anteriorment, i de conformitat amb l’ordenança fiscal reguladora.
Amb aquest carnet es podran utilitzar les instal·lacions esportives
municipals amb els mateixos drets que el carnet d’abonat.
Aquest carnet tindrà una durada màxima de temporada.
4.- Carnet SEM.
Correspon a tots els usuaris inscrits en les escoles i activitats esportives municipals. Amb ell es pot accedir a les instal·lacions necessàries en l’horari de la corresponent activitat esportiva contractada
i/ o conveniada segons els termes previstos.
5.- Passe d’acompanyant.
5.1 Es podran fer carnets d’acompanyants per als pares dels alumnes/
usuaris menors de 12 anys de les escoles esportives i els cursos de
natació. Aquests carnets es lliuraran en les taquilles de les IEM en
el moment d’accedir-hi, podent fer-se l’entrada amb 15 minuts
d’antelació màxima a l’inici de l’activitat. S’arreplegaran a l’eixida,
en tot cas abans de mitja hora des de la finalització de l’activitat. De
no complir amb aquests horaris, l’acompanyant haurà de pagar el
preu corresponent per a l’accés. Si es reitera aquesta falta es podrà
retirar el carnet d’acompanyant.
5.2. Els acompanyants dels alumnes menors de 8 anys podran accedir als vestidors per a ajudar-los a canviar-se de roba.
5.3. Els acompanyants i visitants hauran de respectar les normes d’ús
comú d’ús per als usuaris, establertes en cadascuna de les instal·lacions
esportives.
6.- Accés a les instal·lacions esportives elementals de barri.
L’accés a les instal·lacions esportives de barri serà de caràcter lliure
i gratuït per als ciutadans, i es regirà per l’actual reglament en funció
de les seues superfícies esportives, lliures i/o de passeig, i els seus
horaris d’ús.
Article 32.
En aquelles instal·lacions que pel seu nivell d’especialització o risc
es considere oportú, l’accés requerirà la prèvia presentació del document o titulació que en cada cas s’establesca.
Article 33.
Els grups escolars i altres grups que pertanyen a Entitats Esportives
amb esportistes menors de 17 anys hauran d’anar acompanyats d’un
responsable, el qual s’encarregarà de fer complir tot el referit a
disciplina de l’usuari en aquesta Normativa i es farà responsable de
qualsevol incidència ocasionada pel grup.
Apartat D. Accés d’espectadors i venda d’entrades.
Article 34.
Els partits, competicions i entrenaments esportius que tinguen lloc
en les IEM seran de lliure accés per al públic, segons les normes
d’accés establertes pel SEM. No obstant això, es podrà establir el
cobrament d’entrades, a favor de l’entitat promotora, prèvia autorització municipal.
Quan una persona o col·lectiu desitgen conèixer una determinada
instal·lació esportiva hauran de concertar una visita amb el personal
de la instal·lació amb la finalitat que la mateixa no perjudique
l’activitat i usos que s’hi realitzen.
Article 35.
Els ingressos pel concepte de venda de tiquets d’ús, entrades i tots
els altres que es puguen produir en les instal·lacions esportives municipals amb motiu de la celebració de competicions o altres espectacles esportius, recreatius o culturals, correspondran íntegrament a
l’entitat organitzadora o promotora, sempre que prèviament, haja
satisfet a l’Ajuntament el preu que aquest puga establir per la reserva i/o ús d’instal·lació.
Quan es tracte de competicions incloses en una lliga professional
s’estarà a les normes específiques que es contenen en les Lleis Reguladores de l’Esport.
Apartat I. Horaris i dates d’obertura.
Article 36.
1. L’horari d’obertura al públic de les diferents Instal·lacions Esportives Municipals es determinarà per l’Ajuntament.
2. Excepcionalment la Delegació d’Esports podrà variar l’horari
establert, amb motiu d’algun acte concret i extraordinari.
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3. En la mesura del possible, qualsevol modificació d’horaris es
comunicarà amb set dies d’antelació.
Article 37.
Les dates en les quals les Instal·lacions esportives Municipals romandran tancades seran com norma general les següents:
Dia 1 de gener (any nou).
Dia 6 de gener (Reis).
Dia 19 de març (Sant Josep).
Dia 1 de maig (del treballador).
Divendres Sant.
Diumenge de Pasqua.
Dilluns de Pasqua.
Dia 25 de desembre (Nadal).
Apartat F. Manteniment de les IEM.
Article 38.
El SEM determinarà i dictarà les normes específiques adequades tant
per a l’ús de les diferents dependències com sobre el seu manteniment, les quals seran d’obligat compliment, tot això en relació amb
el Pla d’Ús i de Manteniment de cada instal·lació elaborat pels serveis
tècnics municipals.
Per al compliment d’això, en cada IEM existirà un Pla de Manteniment en la qual figuraran tots els treballs de manteniment que requeresca cada infrastructura, material, maquinària, etc. per a la seua bona
conservació i correcte manteniment.
Article 39.
En cada instal·lació existirà, permanentment actualitzat, l’inventari
exacte del conjunt de béns adscrits a ella, en el qual es farà constar
les incidències que siga procedent.
Article 40.
El material retirat en les instal·lacions esportives municipals és responsabilitat del monitor, entrenador o persona autoritzada que ho
haja sol·licitat, fins a la seua devolució. El personal dels serveis esportius municipals es responsabilitza d’anotar qualsevol circumstància sobre el material retornat (trencaments, pèrdues, desperfectes,
mal ús, etc.).
Apartat G. Registre de les IEM.
Article 41.
1.- El SEM assumeix la competència d’elaborar i mantenir actualitzat permanentment el Cens d’Instal·lacions Esportives de les Ciutat
d’Oliva, conforme al disposat en l’article 59 de la Llei 4/1993 de 20
de Desembre de la Generalitat Valenciana, de l’Esport de la Comunitat Valenciana.
2.- El Registre Municipal, que serà públic i haurà d’estar permanentment actualitzat, estarà estructurat per seccions, les quals seran com
a mínim:
-Cens total de la ciutat d’IEM.
-Cens per barris d’IEM.
-Cens per espais esportius de cadascuna de les dues categories anteriors.
-Cens per m2 de tot l’anterior.
3.- S’establiran els mecanismes per a poder ampliar el cens de IEM
amb el d’instal·lacions privades o d’altres Administracions que radiquen en el terme municipal d’Oliva.
Capítol VIII. Normes d’utilització d’àmbit general.
Apartat A. Normes comunes.
Article 42.
Les diferents instal·lacions i zones comunes no podran ser utilitzades
per a fins i usos distints d’aquells que siguen conforme a la seua
naturalesa, excepte la previsió de realització d’activitats compatibles
que es fa esment en l’Article 2n.
Queda prohibida la realització d’activitats que molesten o pertorben
els altres usuaris o suposen un perill per als mateixos o per a la integritat de les instal·lacions.
Els acompanyants dels usuaris no podran estar presents en la zona
de pràctica esportiva, sinó en la reservada per a espectadors.
Els usuaris podran accedir al vestidor, com norma general, vint
minuts abans de l’horari programat i en el cas que foren activitats de
competició, mitja hora abans del seu inici.
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L’Ajuntament d’Oliva, així com els Serveis Esportius Municipals no
es fan responsables, en cap cas, d’aquells objectes perduts o robats
de les instal·lacions municipals.
Article 43.
No es permet l’activitat esportiva:
-Fora dels recintes autoritzats i assignats en cada cas.
-Sense anar adequadament equipat amb indumentària i calçat esportiu adequat i permès per a cada paviment o instal·lació.
En activitats col·lectives, l’entrada i permanència en les instal·lacions
esportives municipals haurà d’estar supervisada en cada grup pel
monitor o entrenador corresponent, i no s’admetrà cap grup sense la
seua persona responsable.
Article 44.
Accés. De forma individual o col·lectiva, podrà limitar-se l’accés
i l’ús de les instal·lacions en aquells casos que contravinga
l’establert per Norma Legal o alguns aspectes continguts en aquest
Reglament.
Els menors de 12 anys per a accedir a les instal·lacions haurien d’anar
acompanyats d’una persona major d’edat que es responsabilitze d’ells
durant la seua permanència en el recinte esportiu, llevat que es tracte d’alumnes d’activitat programada pels SEM.
Article 45. Vestidors.
1.Al llarg de tot l’any, es podrà accedir a l’ús dels vestidors de les
instal·lacions esportives, mitjançant abonament del preu públic corresponent, com element complementari a la pràctica d’alguna activitat esportiva que es realitze fora dels recintes esportius.
2. No haurà de romandre’s més temps que el necessari per a la realització de les activitats pròpies dels elements que continga (aproximadament 20 minuts).
3. Els vestidors podran ser d’ús comú o d’un sol grup d’acord amb
la utilització dels diferents espais de les Instal·lacions Esportives
Municipals.
Apartat B. Normes per a la cessió de claus, taquilles i material esportiu.
Article 46.
Els usuaris són responsables de l’adequat ús dels elements materials
que els siguen facilitats i de la seua correcta reposició, havent
d’abonar el cost corresponent en els supòsits de pèrdua, trencament
o deterioració no justificats per l’ús ordinari dels mateixos, podent-se
exigir-se el lliurament de garantia (dipòsit de carnet d’usuari, DNI,
passaport o permís de conduir) per a assegurar l’adequada reposició.
Els Serveis Esportius Municipals no es fan responsables, en cap cas,
dels objectes dipositats o sostrets en l’interior dels vestuaris i/o taquilles.
Apartat C. Normes d’higiene i seguretat.
Article 47.
Queda prohibit en totes les instal·lacions esportives municipals:
1. L’entrada d’animals, excepte en casos especials, com els gossos
guia.
2. La venda ambulant
3. L’entrada i circulació de vehicles, bicicletes, patins o monopatins,
excepte en les zones específiques per a aqueixos usos, amb l’excepció
de les persones autoritzades per la Delegació d’Esports.
4. Els recipients de vidre, ceràmica i porcellana.
5. Fumar
6. Menjar, llevat de les zones habilitades expressament a aquest
efecte.
7. Llançar al sòl o abandonar qualsevol tipus de desaprofitament en
la instal·lació. Haurien de fer ús de les papereres habilitades per a
això.
8. Introduir i/o consumir begudes alcohòliques.
9. Utilitzar elements de natació subaqüàtica que puguen resultar
molests per als altres usuaris.
Apartat D. Il·luminació i senyalització.
Article 48.
Per a racionalitzar els consums elèctrics en les IEM, les llums de les
instal·lacions s’encendran per norma general, quan en cadascuna de
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les instal·lacions hi haja almenys el nombre d’usuaris que s’indica
en la següent taula:
Camps grans
Camp de Futbol 7
Pistes Polisportives
Pistes de tennis, frontó i pàdel
Pavelló (pistes transversals)
Pavelló (Pista Horitzontal)

16 persones
10 persones
6 persones
2 persones
6 persones
8 persones

En la pista d’atletisme es mantindrà en funcionament la il·luminació
artificial sempre que ho demane algun usuari, i s’encendrà en aquest
cas el mínim de focus possible que garantesca un grau suficient de
seguretat en la instal·lació.
Capítol IX. Normes d’utilització i reserves de les instal·lacions esportives municipals.
Apartat A. Normes Comunes.
Article 49.
Les instal·lacions esportives Municipals podran utilitzar-se a través
dels programes oferits pel SEM, dels promoguts per altres entitats
d’acord amb aquell, o de forma lliure.
Les entitats esportives, associacions i altres col·lectius podran accedir a la reserva de l’ús de determinades instal·lacions per períodes
de temps limitats (temporades, anualitats, cursos escolars, períodes
inferiors a un any o per a partits, actes o usos puntuals), en funció
de les característiques específiques de les mateixes i respecte a les
prioritats d’ús establertes.
No es concedirà la reserva d’instal·lacions quan aquella pretenga
destinar-se a l’exercici d’activitats que constituesquen l’objecte de
cursos i escoles oferides pel mateix Ajuntament.
Article 50.
En la utilització de les IEM s’observaran amb caràcter general, les
següents prioritats d’ús:
A) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Oliva.
B) Competicions Federades d’Entitats Esportives legalment constituïdes, sempre que hagen signat el corresponent conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament d’Oliva
C) Entrenaments d’Entitats Esportives legalment constituïdes, sempre que hagen signat el corresponent conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament d’Oliva.
Respecte dels dos punts anteriors s’atendrà a la categoria i el nombre
d’equips del club, així com el nombre de participants de cada activitat. També es tindrà en compte la falta de recursos amb la finalitat
de prioritzar els més necessitats, i la col·laboració i promoció dels
seus interessos amb els del SEM.
D) Activitats de Centres Docents públics de la localitat, en horari
lectiu, que no disposen d’instal·lacions pròpies adequades per a
l’ensenyament d’Educació Física.
E) Activitats organitzades per entitats esportives o altres de forma
puntual o continuada.
F) Activitats dels altres centres docents de la localitat.
G) Usuaris d’accés lliure prèvia reserva de la instal·lació
L’ordre el podrà modificar circumstancialment l’Ajuntament
d’Oliva.
Article 51.
1.- Els usuaris d’esport lliure podran realitzar el lloguer o reserva de
pistes per a un ús o realització d’una activitat amb una antelació
màxima de 8 dies, sempre respectant les reserves ja existents, en els
termes concrets que s’establesquen per a cada instal·lació, en funció
de les característiques i demanda de cadascuna d’elles. Aquestes
reserves sols seran vàlides per a un temps determinat, generalment
una hora, segons característiques de la instal·lació i activitat física.
En principi, i llevat que la demanda de la corresponent instal·lació
permeta el contrari, només serà possible una reserva per dia i
sol·licitant.
2.- L’abonament de la corresponent taxa s’haurà de realitzar amb
antelació a la utilització de la pista, en el moment de realitzar la
reserva, i solament donarà dret a l’ús de la instal·lació esportiva reservada en l’horari pactat i de les complementàries a la pràctica de
l’esport triat (vestidors, dutxes...).
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3.- Per raons justificades (actes celebrats o organitzats per
l’Ajuntament, competicions, etc.) podrà deixar-se sense efecte parcialment o suspendre’s la reserva ja concedida. En aquests casos,
s’haurà de comunicar als afectats amb la màxima antelació, i es
traslladarà l’autorització d’ús a altre dia o altra franja horària.
4.- Passats 10 minuts de l’inici del període de reserva, si els
sol·licitants no es presenten, aquesta quedarà anul·lada si la reclama
qualsevol altre usuari.
5.- En el cas que no vaja a fer-se ús, parcial o totalment, d’una reserva autoritzada, haurà de comunicar-se amb l’adequada antelació
als SEM perquè puga disposar-se de les instal·lacions per altres
usuaris, i no les podran cedir directament a altra entitat o usuari el
titular de la reserva.
6.- Qualsevol modificació en l’horari o ús reservat s’haurà que notificar als SEM amb l’adequada antelació.
7.- Totes les autoritzacions es consideraran amb l’exclusiva finalitat
de realitzar l’activitat prevista en la sol·licitud, i no podran excedir
del temps de durada establert ni fer ús de les instal·lacions per a
altres activitats.
Article 52.
1.- La utilització de les IEM exigeix una actitud positiva en general
i sempre esportiva en tots els espais i dependències de les mateixes,
així com de respecte cap als altres usuaris, espectadors i personal de
la instal·lació, en els espais, àrees i recintes esportius.
2.- Per a fer ús de qualsevol de les instal·lacions i espais esportius
és imprescindible l’adequat vestit i sobretot calçat, acord a les diferents modalitats esportives.
3.- La no observança d’aquests aspectes implicarà l’adopció de les
mesures que corresponga, sense perjudici de l’establert en el Títol
V, Jurisdicció Esportiva, de la Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana.
Apartat B. Ús escolar d’instal·lacions esportives.
La utilització i reserves d’instal·lacions per Centres Escolars situats
en la ciutat d’Oliva es regiran específicament per les normes recollides en aquest apartat.
El curs escolar s’entén des de l’1 d’octubre al 15 de juny de l’any
següent.
Abans del 15 de setembre anterior a l’inici de les activitats, els centres escolars que desitgen fer ús, amb caràcter estable, d’instal·lacions
municipals, haurà de presentar per escrit, d’acord al model de
sol·licitud normalitzat, la proposta d’utilització de les instal·lacions
necessàries 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 els dies laborables.
Els centres que facen ús, en horari lectiu, de les instal·lacions, estan
exempts de la taxa d’utilització.
Apartat C. Ús d’instal·lacions per Entitats legalment constituïdes
Article 53.
La utilització i reserves d’instal·lacions per Clubs, Agrupacions,
Federacions, Associacions, Centres Escolars en horari extraescolar i
altres Entitats Esportives legalment constituïdes es regiran específicament per les normes recollides en aquest apartat.
La temporada esportiva s’entén des de l’1 de setembre al 31 de maig
de l’any següent. La pròrroga d’utilització durant els mesos de juny,
juliol i agost haurà de contar amb l’aprovació de la Delegació
d’Esports.
Les entitats que realitzen els seus entrenaments en les instal·lacions
esportives municipals tindran prioritat en ús per a les competicions.
Article 54.
Les Entitats que desitgen fer ús, amb caràcter estable, d’instal·lacions
municipals, haurien de presentar per escrit, d’acord al model de
sol·licitud normalitzat, la proposta d’utilització de les instal·lacions
necessàries per a la seua pràctica esportiva habitual, a la Delegació
d’Esports, de l’1 de Juny al 15 de Juliol anterior a l’inici de la temporada. Les sol·licituds presentades a posteriori quedaren supeditades
a la resta d’horaris lliures. La delegació procedirà a l’elaboració d’un
pla d’usos que intentarà recollir i conciliar totes les demandes formulades; a aquests efectes, s’atendrà als següents criteris de prioritat:
a) Implantació Local de les entitats legalment establertes i promoció
de l’associacionisme esportiu.
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b) Finalitat i repercussió socio-esportiu de l’activitat.
c) La categoria dels equips o entitats: tindran preferència els actes
dels equips de categoria superior sobre els de categoria inferior.
d) Falta de recursos propis
Una vegada aprovat el Pla d’Ús de cada instal·lació, se sotmetrà a la
consideració de les entitats implicades. En cas de no arribar-se a cap
acord, la Delegació d’Esports determinarà els horaris d’utilització i
resta d’aspectes del pla d’ús de les diferents instal·lacions.
Aprovat el Pla d’ús de cada Instal·lació, es comunicarà a les entitats
corresponents, l’espai i el temps concedit. Així mateix es formalitzarà amb les mateixes els corresponents convenis de col·laboració,
on es recolliran els termes concrets de la cessió d’instal·lacions. Els
canvis produïts a posteriori s’hauran de comunicar per escrit als
Serveis Esportius Municipals.
Les Entitats que desenvolupen les seues competicions en les IEM,
en la mesura del possible, hauran de lliurar als Serveis Esportius
Municipals el calendari de les competicions com a mínim 15 dies
abans del seu començament. Els Serveis Esportius Municipals es
reserven el dret a modificar aquest calendari.
Article 55.
La concessió d’ús queda supeditada al fet que l’Entitat sol·licitant es
trobe degudament inscrita en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions, que no siga deutora a la Hisenda Municipal per cap
concepte, i evidentment que es trobe al corrent de les taxes municipals d’utilització corresponent i de la resta de normes establertes en
el present reglament.
Article 56.
La no utilització o la infrautilització de la reserva concedida, així
com l’ús inadequat de les instal·lacions i béns municipals podrà
determinar la rescissió d’aquella.
Apartat D. Normes de sol·licitud i ús per a grups i equips no constituïts legalment
Article 57.
Podran fer reserva de pista en les instal·lacions esportives municipals
qualsevol persona, associació o entitat sempre amb respecte a les
normes del present reglament.
Aquestes reserves podran tenir com a màxim caràcter de temporada
per a les pistes polisportives (bàsquet, voleibol, handbol…), futbol
i futbol 7 . Per a poder optar a aquesta reserva anual cada equip
haurà de presentar almenys 8 abonaments anuals del Complex Polisportiu que pertanyen als membres de l’equip, o abonar amb caràcter previ a la reserva sol·licitada.
Quan les entitats o grups que tinguen assignades l’ús d’una determinada instal·lació, de manera repetida no utilitzen les hores reservades
–entenent-se realitzat tal supòsit per la no utilització per dues vegades en el termini d’un mes sense causa justificada-, es procedirà a
l’anul·lació de la reserva, sense dret a devolució.
Apartat I.- Actes o esdeveniments extraordinaris
Article 58.
Les persones o entitats que sol·liciten l’ús de les instal·lacions esportives municipals per a actes extraordinaris (espectacles esportius,
activitats culturals…), el procediment a seguir en la sol·licitud i reserva de les instal·lacions serà el següent:
1.- Sol·licitud per escrit amb una antelació mínima de 2 mesos, fent
constar les dades del sol·licitant, el tipus o finalitat de l’activitat,
nombre d’assistents previstos, el preu d’entrada (si no és un acte
gratuït), i altres aspectes essencials de l’acte.
2.- Així mateix hauran d’especificar-se les despeses extraordinàries
derivades de la realització de l’acte (control d’accessos, neteja, seguretat, etc.) els quals correran a càrrec de l’organitzador.
3.- Amb antelació almenys de 30 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.
b) Abonar la taxa aplicable corresponent a la reserva de la
instal·lació.
c) Presentar una pòlissa de responsabilitat civil a favor de la
instal·lació per un import fixat en l’autorització de reserva.
4.- El sol·licitant haurà de cobrir el cost de possibles desperfectes
ocasionats, respectant al màxim l’horari marcat en la reserva.
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5.- Serà responsabilitat de l’Organitzador l’obtenció de les llicències
i els permisos necessaris per a la realització de l’acte.
6.- No es concediran autoritzacions d’ús per a la realització
d’activitats de marcat caràcter lucratiu.
Capítol X. Normes d’utilització específiques de les IEM.
Article 59.
Apartat A. Piscines Municipals i Serveis annexos.
L’ús de les piscines municipals es troba subjecte a les següents normes:
1. L’entrada al got de la piscina i zona de platja queda exclusivament
reservada als seus usuaris. Poden entrar a la instal·lació, els acompanyants i tota persona que complesca els requisits d’entrada i les
normes del present reglament.
2. L’accés a les piscines i les seues dependències podrà realitzar-se
mitjançant entrada singular o per abonaments, devent en aquest cas
presentar-se aquest en la recepció/consergeria de les instal·lacions
per a facilitar el control obligatori.
3. Existirà una limitació en l’accés d’usuaris en funció de l’aforament
de la instal·lació, segons marque la Normativa legal vigent i com
norma general s’estableix en 1 persona per cada 3 metres quadrats
de làmina d’aigua.
4. Els menors de 12 anys, per a accedir a la instal·lació de piscina
climatitzada, haurien d’anar acompanyats d’una persona major d’edat
que es responsabilitze d’ells durant tot el temps que romanguen en
l’interior del recinte, excepte els cursos organitzats pel SEM.
Article 60.
Horaris i calendaris de les piscines.
-Piscina coberta climatitzada: romandrà oberta durant 11 mesos a
l’any, amb l’horari que estipulen els serveis esportius municipals.
Preferentment romandrà tancada durant el mes d’agost.
-Piscines descobertes: romandran obertes en període estival. Preferentment des del 15 de juny fins al 15 de setembre, sempre que el
temps ho permeta. els horaris s’especificaran en el tauler d’anuncis
de cadascuna d’elles.
Article 61.
Normes per als usuaris de les piscines municipals.
1. No es permet entrar vestit i/o amb calçat de carrer en els espais
reservats per als banyistes.
2. L’equip mínim necessari obligatori es compon de:
-Capell de bany, solament en la piscina climatitzada.
-Vestit de bany
-Sabatilles de goma o xancletes (sense sivella) en piscina climatitzada. Sent obligatori el seu ús en passadissos d’accés directe a piscines, vestidors, dutxes i zones de platja i recinte de la piscina.
3.No es permet l’entrada d’animals.
4.No es permet l’ús de matalassos inflables, aletes, ulleres de busseig,
ni qualsevol altre material que puga molestar a altres usuaris o que
no siga estrictament de bany. Sí es permet l’ús d’ulleres de natació
homologades, sempre que els cristalls siguen de plàstic irrompibles.
Excepcionalment es podrà permetre l’ús de manyoples i aletes sempre que no pertorbe el normal funcionament del servei.
Recomanacions.
5. S’aconsella dutxar-se amb sabó després d’eixir de l’aigua.
6.És aconsellable assecar-se els peus després del bany, utilitzant una
tovallola diferent per a això.
7. S’haurà de deixar la tovallola o el barnús en els bancs situats en
la platja de la piscina o voltants.
8. És aconsellable l’ús d’ulleres de bany en menors de 14 anys a
causa del període de creixement ocular.
Higiene.
9. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina o zona de platja. No es permet el contacte amb l’aigua de la piscina a l’usuari que
s’haja posat algun tipus d’oli o crema; no es permet vessar qualsevol
tipus de líquid ni escopir, ni dutxar-se amb sabó en les dutxes de la
zona de platja.
10. Es prohibeix l’ús del bany a totes aquelles persones que tinguen
ferides obertes en la pell o patisquen malalties infecto-contagioses.
11. Els usuaris subscriuran que ells i els seus familiars també usuaris
no pateixen cap tipus de malaltia infecto-contagioses. En cas de tenir
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fundades sospites que fóra així, aquesta persona o persones podran
quedar excloses de l’ús de la instal·lació.
En l’aigua
12. Els diferents espais d’aigua a utilitzar en la piscina, així com el
nombre màxim d’usuaris, serà responsabilitat del personal tècnic, i
en qualsevol moment podran ser modificats amb la finalitat
d’aconseguir un millor desenvolupament en les activitats de la
instal·lació.
13. Una vegada en l’aigua, els usuaris es regiran pels següents criteris:
-L’usuari utilitzarà aquells carrers o espais que li corresponguen i no
aquells que estiguen previstos per a altres activitats.
-En els carrers lliures nadar sempre pel costat dret i girar en sentit
de dreta- esquerra, procurant no estacionar-se en els llocs de gir.
-Després de llançar-se a l’aigua, el nedador no pot quedar-se estàtic,
ha de seguir nadant.
-No es permeten els comportaments que puguen molestar o ferir la
sensibilitat d’altres usuaris; la pràctica de jocs molests per a altres
usuaris ni accions que comporten riscos de caiguda o accident molt
evident: jocs amb pilotes, donar empentes, salts, torres, tombarelles,
capbussades amb carrera prèvia, córrer per la zona de platja, etc.
14.. Les zones d’accés a l’aigua són:
-Escales.
-Pòdiums d’eixida.
En cap concepte se saltarà a l’aigua des dels sobreeixidors o vores
de la Piscina de forma indiscriminada.
15. La utilització dels gots podrà restringir-se o fins i tot prohibir-se
per qüestions sanitàries o de seguretat o per a ser utilitzada per a
activitats de grup organitzades o patrocinades per l’Ajuntament
d’Oliva.
16. Si en algun dels seus gots es veu restringit el seu ús a causa
d’activitats programades, haurien de respectar-se els espais destinats
a aqueixes activitats.
Zones de Platja.
17. 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.
18. Aquestes zones són zones de trànsit per tant no es permetrà la
presència de borses i altres elements que dificulten l’accés als gots. Així
mateix, no es permetran activitats que suposen risc per als usuaris.
Zones d’esplai.
19. La denominació “zones d’esplai”, inclou tots aquells espais i
elements de la instal·lació preparats per a l’estada dels usuaris: Zones
de gespa, zones de cafeteria, passadissos, etc.
20. L’autorització d’accés donarà dret a l’ús d’aquests espais, però
no a la seua reserva, acotament o delimitació.
21. En les zones de gespa, no es permet l’ús particular d’ombrel·les,
hamaques, cadires, gandules, matalassets, etc. El material permès
haurà de sol·licitar-se en consergeria.
22. No es permet l’accés a les zones de gespa amb calçat de carrer,
podrà usar-se un calçat de sola blana.
23. En les zones de gespa, no està permesa la pràctica d’activitats
que es puguen suposar molèsties per als altres usuaris o agressions
a la pròpia gespa i altres elements ambientals (fumar, jocs amb baló,
etc.)
Conducta i seguretat.
24. No està permès fumar, menjar o dur begudes, en piscina, zona de
platja ni en vestidors. Els envasos de cristall i porcellana, ja siguen per
ús higiènic o de begudes, estan totalment prohibits, així com la utilització en l’aigua d’ulleres de cristall o de sol (excepte lentilles).
25. Els usuaris són els responsables de qualsevol desperfecte que
puguen produir en la instal·lació si fan mal ús de la mateixa.
26. No es permetrà en l’interior dels vestidors, la seua utilització per
a altres finalitats que no siguen els previstos, segons el seu disseny
i funcionalitat especifica.
27. Es recorda l’existència de taquilles personals en els vestidors. Es
recomana la seua utilització per a prevenir la pèrdua d’objectes
personals.
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28. En Natació escolar i cursets, els acompanyants dels xiquets l’edat
dels quals siga inferior a 8 anys, podran passar solament als vestidors
mixtos per a ajudar-los a assecar-se i vestir-se. Per higiene, mai
podran passar amb roba o calçat de carrer a: dutxes, passadissos de
dutxa, piscina i zona de platja.
29. El bany lliure en el got infantil de la piscina descoberta queda
reservada als menors de 8 anys, minusvàlids, tercera edat i altres
col·lectius amb necessitats terapèutiques.
30. En bany lliure, els usuaris han de tenir una edat mínima de 4 anys
i ser capaços de nadar un mínim de 25 m sense cap tipus d’ajuda
(maneguetes, flotadors, etc.). Fins als 12 anys haurien d’anar acompanyats d’un usuari, persona responsable major de 18 anys. Excepcionalment es podrà autoritzar l’entrada a menors amb edats entre 10 i
12 anys, segons el nivell de natació i amb autorització paterna.
31. Els usuaris han de saber nadar de manera suficient per a poder
fer un bon ús del “Servei de la Piscina”. En cas contrari podran
aprofitar els cursos d’iniciació per a xiquets, joves o adults.
32. Durant el funcionament del servei sempre haurà un socorrista titulat en les piscines. S’aconsella seguir les instruccions del tècnic socorrista. Els usuaris disposaran d’una farmaciola de primers auxilis.
Retirada de Carnet/Abonament.
33. Als usuaris que no complesquen amb les presents normes, així
com hagen estat advertits i reincidesquen en la seua conducta de no
col·laboració en el compliment de les mateixes i el bon funcionament
de la instal·lació, els podrà ser retirat el carnet d’usuari, a tenor de
l’assenyalat en el Capítol XI “Règim Sancionador”.
Responsabilitat de la Pràctica Esportiva
34. La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva correspon
exclusivament als usuaris. És necessari que cada persona conega les
seues pròpies possibilitats i limitacions abans d’iniciar qualsevol
activitat o exercici físic.
35. Aquells usuaris que amb les seues actuacions provoquen o alteren la normal convivència, o no respecten la normativa, podran ser
expulsats de la instal·lació.
36. Tot usuari té dret a exigir el compliment d’aquestes normes per
mitjà dels empleats responsables de les piscines. Si ho consideren
necessari podrien demanar fulls de reclamacions per a reflectir allò
que estimen oportú.
37. Davant qualsevol imprevist que no es contemple en el present
reglament, s’atendrà als criteris de direcció, consultant si és necessari amb el socorrista o el personal responsable de la Instal·lació.
Article 62.
En l’ús dels gots de piscines s’estarà en l’establert tant en el present
Reglament com en la Normativa Legal existent, emparant-se en el
Decret 255/1994 (Generalitat Valenciana), de 7 de Desembre pel qual
es regulen les Normes higièniques, sanitàries i de seguretat de les
piscines d’ús col·lectiu i dels parcs aquàtics i posteriors modificacions.
Apartat B. Camps de futbol i Futbol 7
A més de les normes de caràcter general que s’estableixen en el
present Reglament, en els camps de futbol i futbol 7 s’hauran de
complir les següents normes:
1. L’accés als terrenys de joc és exclusiu per a esportistes tècnics i
altres prèviament autoritzats pels responsables de la instal·lació.
Aquest accés es realitzarà per la zona habilitada a l’efecte.
2. L’accés dels espectadors a les grades es realitzarà per la zona
habilitada a l’efecte.
3. No es permet arrossegar l’equipament esportiu damunt de paviments sintètics.
4. No es permet l’entrada als terrenys de joc sense la vestimenta i el
calçat esportiu adequat. Si s’utilitzen botes amb tacs, aquests no
podran ser d’alumini.
Apartat C. Pista d’atletisme i serveis annexos.
Article 64.
A més de les normes de caràcter general que s’estableixen en el
present Reglament, en la pista d’atletisme s’hauran de complir les
següents normes:
1. Les pistes s’utilitzaren obligatòriament amb equipament i calçat
esportiu específic d’atletisme (sabatilles, sabatilles amb claus,
etc.).
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2. Si s’usen sabatilles de claus, aquests no podran tenir més de 6 mm.
Els claus de més de 6 mm, solament es podran utilitzar per a la
pràctica de salts en competicions oficials, sempre que s’adapten al
Reglament Federatiu en aquest punt.
3. No es podrà fer ús de balons ni altre material no autoritzat en
aquesta Instal·lació.
4. La zona d’escalfament i per a rodar la instal·lació s’utilitzarà el
seu circuit exterior.
5. No es podrà creuar el camp interior ni les fosses de salts i llançaments quan s’estiguen fent ús dels mateixos.
6. Per a fer sèries s’utilitzaran els següents carrers:
Sèries de més de 400 metres.carrers 1 i 2
Sèries d’entre 100 i 400 metres.carrers 3 i 4
Sèries de menys de 100 metres.carrers 5 i 6
Sèries amb tanques.carrers 5 i 6
A més d’aquestes normes, per al bon manteniment del paviment
sintètic, s’evitarà córrer pels carrers 1 i 2 en la mesura que siga
possible.
7. Les sèries de velocitat es realitzaran en contra / recta.
8. Les eixides de tacs es faran en la línia d’eixida de 110 m.v. Aquells atletes que realitzen sèries eixint de tacs haurien de retirar-los com
més prompte millor de la pista durant la recuperació.
9. Les fosses de salts de longitud i triple, zones de llançament i zones
de caiguda per a salts d’altura i perxa no s’utilitzaran sense autorització prèvia.
10. Per a utilitzar qualsevol implement (matalassets, material de
llançaments, tanques, etc.) serà necessària una autorització prèvia
dels Serveis esportius Municipals, aquesta autorització serà
sol·licitada pels entrenadors / Delegats, qui seran els responsables de
dit material durant el període del seu ús, deixant-lo en acabar en
perfecte ordre i en el mateix lloc on l’han obtingut.
11. Els matalassets de salts, així com les fosses de longitud i caiguda haurien de ser cobertes amb les proteccions existents al finalitzar
el seu ús.
12. Quan es realitze qualsevol tipus de prova de caràcter oficial no
es podrà entrenar en aquesta instal·lació.
13. Els entrenadors i monitors són responsables del respecte de l’ordre
i seguretat de la instal·lació, i hauran de tindre’n cura davant qualsevol qüestió que l’altere.
14. En les competicions oficials s’atindrà al Reglament de la Federació Espanyola d’Atletisme i a la normativa IAAF.
Apartat D. Sala de Fitness i Musculació
A més de les normes de caràcter general que s’estableixen en el
present Reglament, en la sala de Fitness i Musculació s’hauran de
complir les següents.
Article 65.
1. No està permesa la utilització de la sala a menors de 16 anys
(inclusivament).
Els menors de 18 anys (inclusivament) per a fer ús de la sala haurien
de consultar prèviament al tècnic especialista. No obstant això anterior, i previ estudi particular en cada cas, podrà acordar-se finalment
la utilització de la Sala de Fitness i Musculació a menors de 16 anys
en els següents casos:
-Federats, sempre que el club o entitat a què pertanyen consideren
oportú complementar la seua preparació física amb la pràctica que
es realitza en aquesta sala, previ informe tècnic de l’entitat responsable.
-Amb necessitats terapèutiques o de rehabilitació sota prescripció
mèdica.
2. L’estada en la sala tindrà un temps limitat de 90 minuts per dia.
Els aparells cardiovasculars s’han d’utilitzar com a màxim 15 minuts
seguits.
3. Els horaris de grup o equips federats seran autoritzats per direcció.
4. No es pot entrar amb vestit de bany, xancletes, banyat, amb el tors
nu, vestit i/o amb sabates de carrer. S’haurà de vestir roba esportiva
(camisa, pantalons curts, xandall, mallot, etc.) i calçat esportiu,
sempre que no siga el mateix que el de carrer (preferentment amb
sola blanca).

N.º 49
27-II-2009

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

5. Per higiene, és obligatori dur tovallola per a posar-la sobre les
màquines i altres equipaments esportius (aparells de musculació,
cardiovasculars, matalassets, etc.)
6. No es permet dur la borsa d’esport a la sala ni altres implements
no relacionats amb la pròpia activitat.
7. Per al bon funcionament de la sala caldrà utilitzar correctament
tot l’equipament de fitness i pes lliure, retornant-lo al seu corresponent lloc una vegada utilitzat. En cas de dubte ha de consultar-se amb
el Tècnic especialista.
8. Respectar els horaris de la sala, així com la resta d’usuaris.
Apartat I. Pavelló multiusos.
Article 66.
A més de les normes de caràcter general que s’estableixen en el
present Reglament, en el Pavelló multiusos s’hauran de complir les
següents:
1. L’accés a la sala del Pavelló és exclusiu per a esportistes, tècnic i
altres prèviament autoritzats.
2. El públic en l’interior del Pavelló estarà limitat a la zona de graderies, i no podrà seure’s en les banquetes reservades per als equips,
ni en els laterals de les pistes polisportives.
3. Queda totalment prohibit l’entrada a l’espai esportiu sense vestimenta i calçat esportiu adequat i net.
4. No es podran utilitzar equipaments ni implements que puguen
danyar la instal·lació.
5. Quan es procedisca a pujar i baixar les cistelles i cortines separadores, no es podrà romandre ni creuar per sota d’elles.
6. No es permet la manipulació per part dels usuaris dels elements i
mecanismes propis de la instal·lació. Davant qualsevol problema
hauran de dirigir-se al personal encarregat de la mateixa.
7. Mentre es realitze qualsevol activitat no es podrà accedir a les
pistes del Pavelló ocupades, excepte si s’obté l’autorització expressa del personal responsable.
8. Queda terminantment prohibit arrossegar pel sòl qualsevol element
de l’equipament esportiu o de qualsevol altra classe.
Apartat F. Saunes.
Article 67.
A més de les normes de caràcter general que s’estableixen en el
present Reglament;
1. No està permès la utilització d’aquest servei a menors de 16 anys
(inclusivament). Els menors de 18 anys per a fer ús d’aquest servei
haurien de consultar prèviament al tècnic especialista.
2. És obligatori dutxar-se amb aigua calenta, sabó i assecar-se bé
abans d’entrar a la sauna.
3. Per higiene, s’ha de dur tovallola per a deixar-la en el banc.
No es permet deixar tovalloles ni barnussos guardant el lloc per a
altres persones.
4. Per seguretat, no s’ha d’entrar en la sauna amb joies ni amb altres
objectes metàl·lics, substàncies o productes inflamables.
5. No es permet prendre una sauna a totes aquelles persones que
patisquen problemes de hipotensió o cardiopaties greus.
6. No es permet afaitar-se ni depilar-se, ni fer peelings, neteges,
manicura ni utilitzar cremes ni qualsevol altre tipus de cosmètic.
7. Evitar prendre sauna durant el procés digestiu, així com es recomana no estar més de 10 o 15 minuts en l’interior de la sauna.
8. Parlar en veu baixa, respectant el silenci dels altres, així com el
temps de permanència i nombre màxim d’usuaris permesos que
s’assenyale en les indicacions per al seu ús.
Apartat G. Cabines bronzejadores (Servei UVA).
Article 68.
A més de les normes de caràcter general que s’estableixen en el
present Reglament;
1. No està permesa la utilització d’aquest servei a menors de 16 anys
(inclusivament). Els menors de 18 anys per a fer ús d’aquest servei
haurien de consultar prèviament al tècnic especialista.
2. És obligatori utilitzar ulleres per a l’exposició als rajos UVA.
3. És obligatori dutxar-se abans de cada sessió (la pell ha d’estar el
més neta possible).
4. No s’han d’utilitzar cremes, colònies ni altres productes cosmètics
(solament es pot utilitzar cremes acceleradores específiques per als
rajos UVA).
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5. Per seguretat, no s’ha d’entrar en la cabina amb joies ni amb altres
objectes metàl·lics.
6. Es recomana no fer més de 1 sessió per dia ni més de 4 per setmana.
7. D’altra banda, s’atendrà al Reglament Específic de venda i utilització d’aparells de bronzejat mitjançant radiacions ultraviolades
(Reial decret 1002/2003, de 27 de setembre, pel qual es regula la
venda i utilització d’aparells de bronzejat mitjançant radicacions
ultraviolades, BOE núm. 243 de 10 d’octubre, i posteriors modificacions).
Apartat H. Sala multiusos d’activitats esportives.
Article 69.
A més de les normes de caràcter general que s’estableixen en el
present Reglament, en les Sales d’activitats esportives del Complex
Esportiu i Centres escolars (en horari extraescolar), s’hauran de
complir les següents:
1. Queda totalment prohibit l’entrada a l’espai esportiu sense vestimenta i calçat esportiu. Tampoc es permetrà l’accés a la zona
d’esportistes a persones que duguen arena en la sola del calçat esportiu.
2. No es permet la manipulació per part dels usuaris dels elements i
mecanismes propis de la instal·lació (equipament esportiu, equip de
música, aire condicionat, etc.). Davant qualsevol problema haurien
de dirigir-se al personal encarregat de la mateixa.
3. L’activitat esportiva s’iniciarà sempre que hi haja un monitor o
responsable que la controle.
4. Queda terminantment prohibit arrossegar pel sòl qualsevol element
de l’equipament esportiu o de qualsevol altra classe.
5. Respectar els horaris i la capacitat màxima de la sala indicats.
Apartat I. Pistes de Tennis, Pàdel i Frontons.
Article 70.
A més de les normes de caràcter general que s’estableixen en el
present Reglament;
1. Les reserves de les pistes de tennis, pàdel i frontó seran de 1 hora
o fracció.
2. Es podrà realitzar com a màxim 2 lloguers per pista i dia, amb una
antelació màxima de 8 dies en les oficines del SEM.
Apartat J. Recinte de tennis de taula
Article 71.
Aquest espai queda destinat a la pràctica lliure i recreativa del tennis
de taula. El lloguer excepcional d’aquest espai, així com els implements necessaris per a la seua pràctica, queda subjecte a les tarifes
corresponents.
Apartat K. Recinte de petanca.
Article 72.
L’ús d’aquest espai esportiu serà lliure, excepte en casos excepcionals
en què s’autoritze el desenvolupament d’actes puntuals pels quals
s’abonaran les tarifes corresponents prèvia sol·licitud i aprovació de
la Delegació d’Esports. El recinte de petanca és per a la utilització
exclusiva d’activitats d’aquesta modalitat.
Procediment d’utilització: Els usuaris es dirigiran als operaris responsables de les instal·lacions per a reservar hora i especificar a
canvi d’un document (DNI o carnet abonament IEM) que es faran
responsables de la reserva.
Apartat L. Aules i sales d’actes.
Article 73.
La utilització d’aules i sales de reunions o actes sota la dependència
del SEM, 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 de
campanyes polítiques.
S’aplicarà per a l’ús de les sales, aquells articles d’aquest Reglament
que es puguen veure afectats en la seua utilització.
Apartat M. Instal·lacions Esportives Elementals.
Article 74.
Són instal·lacions esportives elementals (IEE) aquells espais oberts
a l’ús públic, situats en zones de domini públic la titularitat del qual
o gestió correspon a l’Ajuntament d’Oliva, i habilitats per a la pràctica d’activitats esportives.
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Les IEE queden sotmeses a les normes establertes en el present
Reglament, sense perjudici de les específiques que es detallen en
l’article següent.
Article 75.
Les IEE es destinaran exclusivament a les activitats esportives per a
les quals estiguen habilitades i, excepcionalment, per a activitats
distintes, siguen o no esportives, degudament autoritzades de conformitat amb el present Reglament.
Amb la finalitat de compatibilitzar l’ús de la IEE amb la convivència
ciutadana, l’horari per al seu gaudi es fixarà pels Serveis Esportius
Municipals d’acord amb la normativa legal vigent.
Capítol XI. Règim sancionador.
Article 76.- Infraccions. Concepte i classificació.
1.- Constitueixen infraccions administratives al present Reglament
les accions o omissions legals o reglamentàries tipificades per la Llei
i la present normativa d’ús d’instal·lacions esportives municipals,
sent responsables de les mateixes les persones físiques o jurídiques
que incórreguen en elles, així com els organitzadors dels espectacles
esportius que es produesquen aquestes infraccions si hagueren incomplit les normes de prevenció i control.
2.- A l’efecte del disposat en aquest Capítol, les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
3.- Es considera reiteració la comissió de la mateixa infracció més
de dues vegades en el transcurs d’un any.
Article 77. Infraccions molt greus.
Es consideraran greus aquelles infraccions que suposen:
a) Una pertorbació rellevant de la convivència adequada ciutadana
que afecte de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a
l’exercici de drets legítims d’altres persones, al normal desenvolupament d’activitats esportives que puguen portar-se a terme en les
IEM, o a la salubritat o ornat públics en les mateixes, sempre que es
tracte de conductes no incloses en els tipus previstos en el Capítol
IV de la Llei 1/1992, de 21 de febrer, de Protecció de la Seguretat
Ciutadana.
b) L’impediment de l’ús d’un servei públic per una altra o altres
persones amb dret a la seua utilització.
c) L’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament d’un servei públic.
d) Els actes de deterioració greu i rellevant d’equipaments, infrastructures, instal·lacions o elements d’un servei públic (sense perjudici de la responsabilitat civil directa que poguera irrogar-se pels
danys ocasionats).
e) L’impediment de l’ús d’un espai públic per una altra o altres
persones amb dret a la seua utilització.
f) Els actes de deterioració greu i rellevant d’espais públics o de
qualsevol de les seues instal·lacions i elements, siguen mobles o
immobles, no derivats d’alteracions de la seguretat ciutadana.
g) La comissió de dues faltes greus (que suposaren diferent infracció
administrativa) en el transcurs d’un any.
h) La reiteració de més de dues faltes greus en el transcurs d’un
any.
Article 78. Infraccions greus i lleus.
Tindran aquesta classificació les altres infraccions no tipificades com
molt greus, d’acord amb els següents criteris:
a) La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquil·litat o en
el pacífic exercici dels drets d’altres persones o activitats.
b) La intensitat de la pertorbació causada a la salubritat o ornat públics.
c) La intensitat de la pertorbació ocasionada en l’ús d’un servei o
d’un espai públic per part de les persones amb dret a utilitzar-los.
d) La intensitat de la pertorbació ocasionada en el normal funcionament d’un servei públic.
e) La intensitat dels danys ocasionats als equipaments, infrastructures, instal·lacions o elements d’un servei o un espai públic.
f) La intensitat de l’omissió d’indicacions o ordres per part del personal responsable de les IEM.
En tot cas, tindrà la consideració d’infracció greu:
-La venda ambulant
-L’entrada d’animals en les IEM
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-L’entrada i circulació de vehicles a motos, inclusivament ciclomotors, en els recintes esportius municipals, excepte les zones delimitades per a aparcament dels mateixos, i amb excepció de les persones
autoritzades per la Delegació d’Esports.
-L’entrada en les IEM de recipients de vidre, ceràmica, porcellana,
etc.
-Introduir i/o consumir begudes alcohòliques dins dels recintes esportius.
-Fer ús de qualsevol tipus de IEM sense haver abonat les taxes corresponents, en funció del tipus d’usuari que es tracte dels assenyalats en l’Article 5 del present Reglament.
-La comissió de dues faltes lleus (que suposaren diferent infracció
administrativa) en el transcurs de l’any
-La reiteració de més de dues faltes lleus en el transcurs d’un any
D’igual forma, i amb independència de la intensitat de les infraccions assenyalades anteriorment, en tot cas, tindrà la consideració
d’infracció lleu:
-L’entrada de bicicletes, patins o monopatins dins de les IEM, excepte en les zones específiques per a tals usos, excepció feta de les
persones autoritzades per la Delegació d’Esports.
-Fumar i menjar en els recintes i instal·lacions esportives municipals,
llevat de les zones habilitades a aquest efecte.
-Llançar al sòl o abandonar qualsevol tipus de desaprofitament en
les instal·lacions esportives municipals, havent d’utilitzar a tal menester les papereres existents.
-Romandre en les IEM subjectes a control d’accés, en els quals,
sense ser usuari, siga necessari disposar de Passe d’Acompanyant.
Article 79.- Límits de les sancions econòmiques.
De conformitat amb el disposat a aquest efecte per l’art. 141 de la
Llei 77/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i excepte previsió legal distinta, per infracció del present
Reglament municipal, la imposició de sancions econòmiques haurà
de respectar les següents quanties:
Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros.
Infraccions greus: fins a 1.500 euros.
Infraccions lleus: fins a 750 euros.
Article 80.- Sancions per les infraccions comeses.
En virtut de la naturalesa i classificació de la infracció comesa, es
podran imposar les següents sancions:
Per tractar-se d’una falta molt greu podrà imposar-se sanció econòmica que comprendrà de 1.501 a 3.000 Euros, juntament amb la
prohibició d’entrada a qualsevol instal·lació esportiva municipal pel
termini d’un any.
Per tractar-se d’una falta greu, podrà imposar-se una sanció econòmica de 751 a 1.500 Euros, juntament amb la prohibició d’entrada
a qualsevol instal·lació esportiva municipal pel termini de tres
mesos.
Per tractar-se d’una falta lleu podrà imposar-se:
-Sanció econòmica de fins a 750 euros.
-Retirada de passe d’acompanyant.
-Retirada del carnet que habilita com usuari, o si escau, retirada de
l’autorització que habilita per a l’ús de la instal·lació esportiva que
es tracte.
-Prohibició d’entrada a una instal·lació esportiva municipal pel termini de fins a un mes.
-Amonestació.
En tot cas, la imposició de sanció com a conseqüència de falta greu
o molt greu, comportarà la instrucció del corresponent procediment
sancionador.
Els òrgans competents per a la imposició de les sancions a infraccions contemplades en el present Reglament seran:
1. L’alcalde, si es tracta de la imposició de sancions de caràcter lleu
o greu.
2. La Junta de Govern Local, en el supòsit de tractar-se de sancions
molt greus.
Disposicions addicionals.
Disposició addicional I.
A més de totes aquelles disposicions concordants i normativa legal
vigent, aquest reglament és d’obligat compliment per a tots els
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usuaris de les instal·lacions esportives municipals de l’Ajuntament
d’Oliva.
Disposició addicional II.
El personal responsable de les instal·lacions exigirà el compliment
del present reglament, i informaran per escrit de qualsevol incidència
referent a això, podent exigir l’abandonament de la instal·lació a
aquells que no complesquen el present reglament, sense perjudici de
la instrucció, si s’escau, del corresponent expedient sancionador.
Disposició final.
El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts 15 dies des de
la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de València. Podrà ser modificat per acord del Ple de l’Ajuntament,
i previ els tràmits que s’han seguit per a la seua aprovació, tot això
a proposta de la Delegació d’Esports, i previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent.”
Oliva, 13 de febrer del 2009.—L’alcalde, Salvador Fuster Mestre.
2009/4436
Ajuntament de Gandia
Anunci de l’Ajuntament de Gandia sobre adjudicació
definitiva del contracte d’obra consistent en millora de
les instal·lacions de sanejament i aigüa potable a
l’urbanització Montesol-Camí Llosar. C-212/2008.
ANUNCI
Anunci d’adjudicació definitiva del contracte d’obra consistent en
millora de les instal·lacions de sanejament i aigüa potable a
l’urbanització Montesol-Camí Llosar.
1.- Poder adjudicador:
a) Ajuntament de Gandia: tinent d’alcalde delegat d’Administració,
Modernització i Relacions Externes.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i
Patrimoni.
c) Número d’expedient: C-212/2008.
2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: d’obra.
b) Descripció de l’objecte: en millora de les inslal.lacions de sanejament i aigüa potable a l’urbanització Montesol-Camí Llosar.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat sense publicitat per l’import.
c) Criteri d’adjudicació: un únic criteri: econòmic.
4.- Pressupost base de licitació:
a) Import sense IVA: 200.000,00 euros.
b) Import IVA: 32.000,00 euros.
c) Import total, IVA inclòs: 232.000,00 euros.
5.- Adjudicació definitiva:
a) Data: Resolució de 4 de febrer del 2009.
b) Contractista: Renos SL, CIF núm. B-12006649.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import adjudicació: 198.919,68 euros, exclòs l’IVA.
e) Import de l’IVA: 31.827,15 euros.
Gandia, 9 de febrer del 2009.—El secretari general, Lorenzo Pérez
Sarrión.
2009/3854
Ajuntament de Benicull de Xúquer
Edicte de l’Ajuntament de Benicull de Xúquer sobre notificació d’acord municipal.
EDICTE
Vist l’expedient tramitat per este Ajuntament que a continuació es
relaciona, en la matèria que igualment s’indica i atés que la notificació del l’acte administratiu dictat en este no han pogut ser practicada a l’nteressat per ser desconegut, per ignorar-se el lloc de notificació o perquè intentada esta, no ha estat possible practicar-la, de
conformitat amb allò disposat en els articles 59 i 61 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, se pública en el
Butlletí Oficial de la Província un extracte, i l’interessat podrà tenir
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coneixement del contingut íntegre de la resolució a l’Ajuntament, de
dilluns a divendres, de 10,00 a 15,00 hores.
Interessat:
1. Resolució 3/09. Expedient de multa de trànsit.
Frutas Fany, SL.
Contra este acord que posa fi a la via administrativa, podrà interposar
potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte
en termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seua notificació. La desestimació presumpta del recurs de reposició es produirà
pel transcurs d’un mes des de la seua interposició i contra esta podrà
interposar, en el termini de sis mesos, comptadors des de l’endemà
del en què es produïsca l’acte presumpte, recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós Administratiu de València.
El recurs contenciós administratiu podrà també interposar-se directament davant el jutjat citat, sense necessitat de recurs previ de reposició i sempre que no s’hi haja interposat este, en el termini de dos
mesos, comptadors des de l’endemà de la notificació del present
acord o resolució.
Benicull de Xúquer, 12 de febrer del 2009.—L’alcalde Jose Francisco Damià Bisbal.
2009/4374
Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre
bases del XII Concurs Nacional de Fotografia de Setmana Santa.
ANUNCI
L’Ajuntament de Sueca, junt a la Confraria Jesús Natzaré, convoca
la XII Edició del Concurs Nacional de Fotografia de Setmana Santa,
d’acord amb les següents bases:
Primera. Participants.
Tots aquells que ho desitgen i complisquen les condicions que
s’estableixen a continuació.
Segona. Temàtica
-Primera secció.
“Aspectes de la Setmana Santa a Espanya.”
Consistirà en una fotografia que reflectisca un moment de la Setmana Santa actual en qualsevol lloc d’Espanya.
-Segona secció,
“Reportatge de Setmana Santa a Espanya.”
Consistirà en un reportatge de tres fotografies que reflectisquen un
seguiment o acció de la Setmana Santa actual en qualsevol lloc
d’Espanya.
Les fotografies que no hagen sigut premiades en esta secció participaran també en la primera secció.
Tercera. Fotografies.
Cadascun dels concursants podrà presentar fins a un màxim de tres
fotografies en la primera secció i dos reportatges en la segona.
Quarta. Format.
La imatge serà lliure fins a una taca màxima de 40 cm x 50 cm. i les
fotografies hauran d’anar muntades amb suport rígid de 40 x 50 cm.
Cinquena. Identificació.
Cadascuna de les fotografies haurà de portar adherida darrere la
butlleta de participació B amb el títol de l’obra, i hauran d’adjuntar
en el sobre la sol·licitud de participació (butlleta A) amb les dades
de l’autor.
Sisena. Presentació.
Les fotografies s’hauran de presentar en un sobre tancat junt a la
sol·licitud de participació, a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Sueca o al local social de la Confraria Jesús Natzaré domiciliada
al c/Nou,46 de Sueca C.P. 46410 de 20’30 a 21’30h.
Setena. Jurat.
Estarà compost pel regidor de Cultura de l’Ajuntament, o persona
en qui delegue, i un membre de la Confraria Jesús Natzaré, i per
reconegudes personalitats professionals del món de la fotografia,
triades per ambdues parts. El jurat i l’organització resoldran qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases, i la participació en
el concurs implica la seua total acceptació. La decisió del jurat serà
inapel·lable.

