Núm.2- REGLAMENT DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ALFORJA.

CAPITOL PRELIMINAR.- OBJECTE, CONCEPTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Article 1.- El present reglament té per objecte regular el règim jurídic, gestió, ús i utilització del
pavelló municipal de l’Ajuntament d’Alforja.
1.1.
Serà d’aplicació exclusiva del pavelló municipal de titularitat pública, ja sigui gestionat
de forma directe o indirecte.
CAPITOL I.- SOBRE LES INSTALACIONS DEL PAVELLÓ DEL MUNICIPI D’ALFORJA.
Article 2.- Concepte de pavelló.
2.1. Als efectes d’aplicació d’aquest Reglament es considera pavelló la construcció i els recintes
dedicats a la pràctica d’activitats esportives, incloent-hi aquells espais i serveis complementaris
dirigits als espectadors així com les seves dependències annexes.
2.2. El pavelló definit en l’article anterior és un bé de domini públic. També estan afectats els
béns mobles incorporats permanentment, per tal de poder desenvolupar les activitats que li són
pròpies.
Article 3.- Higiene del pavelló.
L’Ajuntament d’Alforja garantirà els controls exhaustius de neteja i higiene del pavelló tenint
en compte la normativa actual.
Article 4.- Accés al pavelló.
4.1. El pavelló, sigui quina sigui la seva forma de gestió, és d’accés lliure per tots els alforgencs
sense altre limitació que el pagament públic corresponent per utilitzar-les i les pròpies de la
naturalesa de la mateixa instal·lació, dintre de l’horari establert.
4.2. L’accés del públic per veure les activitats esportives que es facin al pavelló, tindran un
caràcter gratuït, a excepció d’aquelles en les que s’estableixi el pagament d’una entrada, sempre que
l’Ajuntament ho autoritzi amb anterioritat.
4.3. L’accés es realitzarà sempre a través dels punts específics d’entrada i seguint sempre les
indicacions de l’organitzador, conserge o personal autoritzat responsable del pavelló.
Article 5.- Informació al pavelló.
Figurarà en el lloc adequat, visible i llegible la següent informació:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Titularitat de la instal·lació.
Preu de l’ús dels serveis de la instal·lació.
Horari de les activitats.
Número d’usuaris, capacitat de la instal·lació.
Nom del responsable de la instal·lació.
Normes d’ús i funcionament.

Article 6.- Modalitat de pràctica esportiva.
6.1. El pavelló és destinarà a la pràctica de les següents modalitats d’activitat:
a)
Deport d’iniciació.
b)
Activitat física i esportiva en Esport de Manteniment per Adults, Joves, Persones Grans i
persones amb necessitats especials.
c)
Esports en edat escolar.
d)
Esports de Competició.
e)
Activitats Esportives d’accés lliure.
6.2. Sempre que sigui tècnicament possible i sense desvirtuar la naturalesa del Pavelló es
podran practicar altres esports i activitats recreatives, socials i culturals. En aquest casos, serà
necessari dirigir sol·licitud d’autorització a l’Ajuntament d’Alforja. La Junta de Govern Local, serà el
mecanisme per tal de que s’autoritzi o denegui l’ús i gratuïtat, per la celebració d’aquest tipus
d’activitats.
Article 7.- Accés preferent.
En igualtat de condicions i dintre dels horaris que el pavelló ofereix tindran accés preferent:
a)
Les activitats esportives sobre altre tipus d’activitats que no siguin físico-esportives.
b)
Les activitats de caràcter col·lectiu sobre les individuals o grups reduïts.
c)
Les activitats periòdiques i programades i de prolongació en el temps, sobre les puntuals
o esporàdiques.
d)
Les activitats o programes organitzats per l’Ajuntament d’Alforja.
e)
Les activitats físic-esportives desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, inscrites
en el registre d’associacions.
f)
El centre escolar públic d’Alforja. Aquesta preferència sols afectarà a l’ensenyament de
la Educació Física i en horari lectiu.
Article 8.- Pla d’emergència.
8.1. L’Ajuntament d’Alforja elaborarà un Pla de Protecció i Emergència pel pavelló, de
conformitat amb les disposicions legals vigents i concretament contra incendis i d’evacuació del
local.

8.2. L’Ajuntament acceptarà aquelles mesures, previsions i activitats que busquin eliminar la
violència en la pràctica de l’esport.
Article 9.- Responsabilitat pel ús del pavelló.
9.1. Amb caràcter general l’Ajuntament d’Alforja, no serà responsable de les lesions que pugui
tenir l’usuari per un mal ús o incompliment de les normatives exposades en el present reglament.
9.2. L’Ajuntament no es farà responsable front l’usuari en cas d’accident o desperfectes
derivats de l’incompliment de la present normativa, així com per un comportament negligent d’altre
usuari o mal ús de les instal·lacions, equipaments i servei.
9.3. La responsabilitat per actes comesos pels menors, quan puguin accedir al pavelló,
correspondran a aquest de conformitat amb les disposicions que regulen aquest tipus d’activitats en
el Codi Civil i Penal.
Article 10.- Pràctica esportiva.
10.1. L’Ajuntament fomentarà especialment al pavelló, aquelles activitats i programes que
suposin incidència de pràctica físic-esportiva per amplis sectors de la població.
CAPITOL II.- DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS.
Article 11.- Usuaris.
Podran ser usuaris del pavelló:
a)
b)
c)
d)
e)

Els clubs i entitats esportives.
Els centres escolars.
Els usuaris propis de programes esportius municipals.
Els usuaris individuals.
Grups i col·lectius.

Article 12.- Drets dels usuaris.
Són drets dels usuaris:
a) Ser tractat amb respecte i deferència pel personal que dóna els serveis al pavelló.
b)
Usar i gaudir, d’acord a les normes d’ús establertes i previ pagament del preu públic
vigent, de tots els serveis que dóna l’Ajuntament d’Alforja i les seves instal·lacions, qualsevol que
sigui la seva forma de gestió.
c) Gaudir del pavelló, el mobiliari i l’equipament esportiu en bones condicions d’ús.
d)
Presentar les suggerències que consideri oportunes per la millora de la gestió del
pavelló, així com les reclamacions que consideri en relació amb el funcionament del mateix.

e)Qualsevol usuari de la instal·lació i qualsevol ciutadà, pot efectuar reclamacions i
suggerències que cregui oportunes en relació amb el funcionament o la gestió de les instal·lacions ,
mitjançant escrit dirigit a la Regidoria i en tot cas mitjançant instància raonada a l’Alcalde-President
de la Corporació.
f) Igualment el ciutadà té dret a ser informat sobre les condicions d’utilització del pavelló, i
sobre els programes esportius que s’hi desenvolupin.
Article 13.- Obligacions dels usuaris.
Son obligacions dels usuaris:
a)
La utilització del pavelló, amb actitud positiva i esportiva en tots els espais i
dependències del mateix; així com de respecte a la resta d’usuaris, espectadors i personal de la
instal·lació, en els espais, àrees i recinte esportiu.
b)
Pagar els danys i perjudicis produïts voluntàriament o per un mal ús del pavelló i els seus
equipaments esportius. En el cas de tractar-se d’una entitat o club esportiu, serà aquest qui haurà de
respondre dels actes dels seus esportistes.
c)
Complir la legislació i reglamentació vigent en matèria de tabaquisme, begudes
alcohòliques i substàncies estupefaents.
d)
Correspondrà a la entitat usuària sol·licitar i obtenir de les autoritats competents, les
autoritzacions preceptives exigibles, així com estar en possessió de les corresponents Assegurances
d’Accidents per les activitats recreatives.
e)
Comunicar als empleats de les instal·lacions de les anomalies de funcionament,
trencadisses, deficiències o incompliments del que es disposar en el present Reglament.
f)
Respectar els horaris de funcionament del pavelló atenent a les indicacions dels
empleats en aquest sentit.
g)
Qualsevol altre obligació que vingui establerta en la legislació vigent.
Article 14.- Pèrdua de la condició d’usuari.
14.1. L’incompliment de tot allò establert en el present Reglament comporta la pèrdua de la
condició d’usuari, amb la conseqüent obligació d’abandonar o prohibició d’accedir al pavelló.
14.2. Sense perjudici del paràgraf anterior, seran donats de baixa els usuaris en les activitats
esportives pels següents motius:
a)
b)
establerts.

Per prescripció metge.
No acreditar el pagament corresponent a l’activitat esportiva dins els terminis

14.3. La pèrdua de la condició d’usuari, imputable únicament amb ell mateix, no comportarà la
devolució de l’import pagat.

CAPITOL III.- DE LA RESERVA, ÚS I GRATUITAT DEL PAVELLÓ.

Secció 1a. Normes Generals de Reserva del ús del Pavelló.
Article 15.- La reserva del Pavelló.
15.1. La sol·licitud i el pagament del lloguer del pavelló, la realitzaran els propis interessats en
el pavelló, i en els espais establerts, i dintre de l’horari establert.
15.2. La reserva del pavelló es podrà realitzar amb una antelació màxima de 15 dies. Un usuari
podrà com a màxim utilitzar dos hores de reserva.
15.3. Serà necessari presentar el DNI, o qualsevol altre documentació oficial abans de realitzar
l’ús del pavelló i pagar el preu públic establert.
15.4. Una vegada realitzada la reserva del pavelló, i d’haver abonat l’import, no és podrà
anular la mateixa, sense perjudici de tercers. Si es dóna el cas que no es pot utilitzar el pavelló per
causes alienes a l’usuari, es podrà sol·licitar la devolució de l’import o bé es podrà sol·licitar una nova
reserva sense càrrec en els 15 dies següents, i sempre que hi hagi disponibilitat horària.
15.5. Les reserves podran realitzar-se telefònicament, i personalment, i altres mitjans que es
podran introduir en un futur, com per exemple fax o bé correu electrònic, tot i que per confirmar la
reserva, caldrà realitzar el pagament del preu públic, dins les 24 hores següents, de no ser així es
perdrà la reserva.
15.6. Requisit indispensable per poder disposar del pavelló, serà presentar als operaris el rebut
de la reserva de la instal·lació.
15.7. Podran presentar sol·licitud de reserva anual les entitats que, per ordre de prioritat,
compleixin els següents requisits:
a)
b)
c)
d)
e)

Que sigui una entitat esportiva.
Que la entitat estigui registrada al Registre d’Associacions.
Que participin en Competicions Oficials Federades.
Que els equips sol·licitants tinguin el pavelló com instal·lació per les Competicions.
Antiguitat en l’ús de la instal·lació.

15.8. Les sol·licituds de les entitats, per la temporada següent, es realitzaran mitjançant escrit
presentat en el Registre Municipal. Aquestes hauran de realitzar-se abans del 1 de setembre de l’any
en curs. Es considera temporada anual des de el 1 d’octubre al 30 de juny de l’any següent.
Secció 2ona. Gratuïtat i autorització de l’ús del pavelló.
Article 16.- Sol·licituds.
Totes les sol·licituds és faran per escrit dirigides al Ajuntament d’Alforja.

Article 17.- Autorització de gratuïtat per l’ús del pavelló.
17.1. La gratuïtat en l’ús del pavelló, serà considerada com a subvenció en espècie a aquelles
entitats o persones que li siguin aprovades.
17.2. La gratuïtat en l’ús del pavelló, es donarà anualment, a l’inici de cada temporada d’acord
al següent procediment:
- Abans de l’1 de setembre de cada any, les entitats i clubs interessats sol·licitaran la
gratuïtat en e l’ús del pavelló, a través del Registre d’Entrada Municipal, indicant en la seva sol·licitud
les següents dades:
o
Nom de la Entitat o Club i la seva identificació fiscal.
o
Dies i hores en les que vol la cessió gratuïta.
o
Motivació de la gratuïtat sol·licitada.
o
Qualsevol altre dada de rellevància per la presa de decisió.
- L’Ajuntament d’Alforja, a la vista de les sol·licituds presentades, avaluarà les peticions,
d’acord amb el que segueix:
o
En primer lloc avaluarà la disponibilitat de les instal·lacions esportives pels dies i
hores sol·licitades.
o
En segon lloc avaluarà la coincidència en dies i hores sol·licitades elaborant un
quadrant al respecte.
o
En tercer lloc, en el cas de coincidència de les hores sol·licitades per altres actes ja
previstos o coincidència d’hores entre varies sol·licituds, s’informarà als clubs i associacions
afectades i s’avaluarà la conveniència de traslladar a altres hores els actes previstos, si fos possible i,
en el cas de que no sigui possible o convenient, és comunicarà als clubs interessats d’aquesta
circumstància de la coincidència d’hores amb altres esdeveniments o amb altres sol·licituds, donant
un termini de 10 dies per tal que alegin allò que estimin procedent o ajustin les seves peticions.
o
En acabar el termini indicat al paràgraf anterior, l’Ajuntament d’Alforja, a proposta
del Regidor, informarà la seva proposta de concessió d’espai gratuït del pavelló, a favor dels clubs o
entitats sol·licitants, sense que en cap cas aquesta proposta coincideixi en hores diferents entitats.
La proposta de gratuïtat haurà de respectar en tot cas allò disposat en les Ordenances de Preu Públic
que regulen els preus públics municipals.
o
En l’informe de proposta confeccionat pel Regidor o pel gestor esportiu s’avaluarà
el cost que pel Ajuntament suposa la cessió gratuïta del pavelló, quantificant-la, per tant, d’acord
amb les Ordenances de Preus Públics, el benefici total concedit a cada una de les diferents entitats o
clubs.
o
La proposta de gratuïtat és sotmetrà a la consideració de la Junta de Govern Local.
L’acord pres per la Junta de Govern Local haurà de notificar-se a les entitats interessades
amb els recursos procedents.

En l’acord pres, constarà la quantificació econòmica que suposa la cessió gratuïta del
pavelló a cada Entitat. Aquestes quantitats, que seran considerades com a subvencions es tindran en
compte a l’hora de concedir o quantificar altre tipus de subvencions a aquestes entitats.
No obstant, tot i el procediment general anteriorment regulat, els clubs, entitats o
usuaris podran sol·licitar durant l’exercici l’ús específic de les instal·lacions per actes no previstos i
amb una antelació mínima de 15 dies, mitjançant escrit, motivant en el mateix les raons per la cessió
del pavelló.
No obstant, l’Ajuntament d’Alforja tindrà la facultat de deixar sense efecte l’autorització
abans de finalitzar el termini o dintre dels horaris que puguin estar establerts, si ho justifiquen
circumstàncies d’interès públic.
-

Article 18.- Autorització d’ús.
L’ús del pavelló ve regulat en el present Reglament i serà lliure, en els termes i condicions
establerts, per tots els presumptes usuaris.
No obstant, l’anterior, les autoritzacions d’ús específic i concretament diferent a l’ús general,
es concedirà per la Junta de Govern Local previ informe del Regidor o del gestor esportiu.
Article 19.- Classes de sol·licituds.
Totes les sol·licituds per autoritzar l’ús del pavelló, es faran per escrit, existint els següents
tipus:
19.1. Per les entitats o clubs esportius:
a) Anuals: Per tota la temporada esportiva, per entrenaments, competició esportiva, que durin
tota la temporada esportiva o curs escolar. En aquest cas l’autorització de l’ús es realitzarà
mitjançant resolució de la Junta de Govern Local.
a.1. La sol·licitud d’ús, es realitzarà abans de l’inici de la temporada esportiva o exercici
anual. Les entitats esportives podran realitzar la proposta de sol·licitud a través del Registre
d’Entrada Municipal al Regidor d’Esport.
a.2. En aquest últim cas les entitats que sol·licitin l’ús anual per aquest conducte
tindran preferència sobre les que ho sol·licitin individualment. A més a més les propostes d’utilització
seran contrastades amb la resta d’entitats esportives, amb la finalitat d’evitar coincidències.
a.3. En el cas d’entitats que sol·licitin l’ús per competicions oficials i no disposin de
calendari de competició, es podrà concedir l’autorització vinculada a la posterior presentació
d’aquest abans de l’inici de la competició, indicant que en cap cas podrà existir coincidència amb
altres clubs en circumstàncies similars.

a.4. Les entitats que no sol·licitin el pavelló dins el termini prèviament exposat, hauran
de adaptar-se, posteriorment, als horaris disponibles.
b) Puntuals: Per un ús de un dia o setmana. Es sol·licitaran amb una antelació mínima de 3
dies.
b.1. Entitats que dintre el seu horari autoritzat d’entrenament o competició, volen
realitzar un ús diferent als assenyalats, com la disputa de partits amistosos, concentracions
esportives, etc. Hauran de sol·licitar per escrit en la pròpia instal·lació esportiva autoritzant el propi
gestor d’esports o el propi responsable de la instal·lació, sempre que no hi hagi cap coincidència amb
altres entitats o equips.
b.2. Entitats que disposant d’autorització i/o gratuïtat de la instal·lació esportiva en
horaris determinats per entrenaments i competicions volen sol·licitar el pavelló fora dels horaris per
la realització d’actes esportius. Hauran de sol·licitar-ho per escrit en el mateix pavelló autoritzant l’ús
el regidor o el Gestor d’esports. sempre que no hagi cap coincidència amb altres entitats o equips.
b.3. L’ús diari del pavelló. Autoritzat pels empleats del pavelló, sempre que existeixi
disposició horària del pavelló, i aboni el preu públic o taxa corresponent. El pagament es realitzarà,
sempre, abans de l’inici de l’ús del pavelló.
19.2 Pels usuaris o ciutadans individuals.
1.
Anuals: Amb l’objectiu de gaudir en general el pavelló entre els habitants d’Alforja,
aquest no és reservarà anualment per persones físiques, excepte que per raons tècniques i
excepcionals ho aconsellin.
2.
Puntuals: Ús diari del pavelló. Autoritzat pels empleats del pavelló, sempre que hi hagi
disposició horària en aquesta instal·lació, i s’aboni el preu públic o taxa corresponent. El pagament es
realitzarà, sempre, abans de l’inici de l’ús del pavelló.
Article 20.- Validesa de les sol·licituds
a)
En el cas de sol·licituds anuals, aquestes tindran validesa fins el termini de la
temporada esportiva o exercici per el qual han estat autoritzats.
b)
En el cas de sol·licituds puntuals, la seva validesa vindrà marcada per les dates i hores
que constin en el full d’autorització puntual que és trobarà al mateix pavelló.
c)
Tindran caràcter personal i intransferible.
d)
L’Ajuntament d’Alforja podrà deixar sense efecte l’autorització d’ús a qualsevol entitat
o ciutadà, per causes d’interès públic. En aquest cas és comunicarà urgentment a l’interessat.
e)
Es podrà deixar sense efecte l’autorització a qualsevol entitat o ciutadà, per
incompliment del present reglament.
f)
El personal responsable del pavelló podrà procedir al tancament de tota la instal·lació
quan per causes climatològiques, de manteniment o seguretat, consideri que existeix qualsevol risc
per les persones o el pavelló.

Article 21.- Horari i dates d’utilització del pavelló.
Anualment i abans de l’inici de cada una de les temporades, l’Ajuntament d’Alforja, farà públic
un calendari anual d’apertura i tancament del pavelló, així com del programa d’activitats, amb motiu
dels dies festius, períodes de vacances, etc. Així amb els horaris d’apertura i tancament diaris del
pavelló.
Article 22.- Reclamacions i suggeriments.
22.1. En el pavelló existirà a disposició dels usuaris formularis per la realització de
suggeriments sobre el funcionament del servei.
22.2. En el pavelló existiran formularis oficials de reclamacions a disposició de l’usuari. Un
exemplar estarà exposat en lloc visible i al públic.
CAPITOL IV.- SOBRE LA PUBLICITAT I LA UTILITZACIÓ DE LA IMATGE DEL PAVELLÓ.
Article 23.- Imatge municipal.
Al pavelló, qualsevol que sigui la seva forma de gestió, així com els fullets i circulars
informatives que facin referència a la instal·lació o serveis que es donen, figurarà en lloc visible el
logotip de l’Ajuntament d’Alforja, acreditant la titularitat municipal de la instal·lació.
Article 24.- Normativa.
La Publicitat al pavelló, mitjançant exposició de qualsevol element permanent o puntual, mòbil
o estàtic, es portarà a termini amb la normativa general de publicitat i la especifica sobre menors,
alcohol, tabac, i substàncies estupefaents.
Article 25.- Autorització.
25.1. L’autorització per instal·lar publicitat es realitzarà per Resolució de la Junta de Govern
Local. Són drets de titularitat pública municipal aquells altres serveis que es pugin donar dins el
pavelló, bar, cafeteria, venta d’articles esportius o qualsevol altre activitat.
25.2. L’Ajuntament podrà autoritzar la col·locació de publicitat per un període temporal
concret, amb motiu de l’organització de esdeveniments esportius puntuals, prèvia petició de l’Entitat
Organitzadora.
Article 26.- Drets econòmics.
26.1. Són de titularitat pública municipal els drets econòmics que es deriven de la possible
col·locació de publicitat estàtica o mòbil, permanent o no dintre del pavelló. En el cas d’actes o
esdeveniments esportius de caràcter extraordinari, es permeti la col·locació de publicitat, prèvia

autorització de la Junta de Govern Local. Els drets econòmics, en aquests casos, podran repercutir
sobre el propi club o entitat organitzadora.
26.2. La explotació econòmica dels drets de publicitat i imatge, així com els serveis
complementaris del pavelló, podran ser exercitats de forma directe o indirecte, segons la naturalesa
de l’actuació així ho aconselli, i sempre que ho permeti la legislació vigent.

CAPITOL V.- SOBRE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ, I MILLORA.
Article 27.- Compromís de mantenir el pavelló.
L’Ajuntament d’Alforja vetllarà pel manteniment i conservació òptima del conjunt de béns,
equipament i instal·lacions que constitueixen el pavelló, d’acord a la legislació vigent.
Article 28.- Inventari.
El pavelló tindrà un inventari del conjunt de béns, on s’anotaran les altes i baixes. Aquest
inventari es presentarà a l’organisme al que li toqui en el registre i en control del patrimoni.
Article 29.- Control del manteniment.
El pavelló, tindrà un llibre de manteniment, en el que s’anotaran tots els controls i feines
efectuades així com aquelles consideracions que afectin a la conservació de les instal·lacions.

CAPITOL VI.- SOBRE EL REGIM ECONÒMIC DEL PAVELLÓ.
Article 30.- Dels preus públics.
30.1. L’ús del pavelló comporta el pagament del preu públic establert en la corresponent
Ordenança Fiscal aprovada per l’Ajuntament d’Alforja.
30.2. Els preus públics s’exposaran en un lloc visible en el mateix pavelló per coneixement i
informació de tots els usuaris.
30.3. Sobre els preus establerts, únicament podran aplicar-se les exaccions, reduccions i
bonificacions expressament previstes en aquesta Ordenança i de la forma estipulada en el present
reglament.
30.4. El pagament per lls del pavelló es realitzarà sempre amb anterioritat a l’ús del pavelló i
de la següent forma:
a)
instal·lació.

Quan es tracta d’un sol partit, sessió o ús, el pagament s’efectuarà abans de utilitzar la

b)
En el cas d’una reserva per varis dies, el pagament es realitzarà abans de la realització
de la primera utilització o ús. El termini màxim per realitzar el pagament serà de 24 hores desprès de
realitzar la reserva i abans de la utilització del pavelló.
c)
Quan es tracti d’una sessió per ús anual, de varis mesos o per una temporada, el
pagament podrà fraccionar-se conforme al estipulat en la Ordenança corresponent.
Article 31.- Excepció del pagament.
Amb caràcter excepcional, es podrà eximir el pagament del preu públic, total o parcialment, a
les persones físiques o jurídiques que ho sol·licitin, basant-se en raons d’especial interès general de
l’activitat que vulguin desenvolupar, en base al regulat en el present reglament i en l’Ordenança
General de Preus Públics.
Article 32.- Accés de públic.
32.1. Les competicions, entrenaments, exhibicions, etc. d’àmbit esportiu que tingui lloc en el
pavelló, seran de lliure accés pel públic.
32.2. Es podrà exigir el pagament d’entrada sempre i quan ho autoritzi la Junta de Govern
Local.
Article 33.- Normativa d’utilització del pavelló municipal.
1.- Sols es deixarà l’ús de la pista, a les persones que contractin classes o entrenaments al
pavelló.
2.- No està permès:
a)
L’accés als magatzems de material a tota persona no autoritzada.
b)
Obrir els armaris auxiliars de les pistes a persones no autoritzades.
c)
L’entrada amb sabates o bambes amb sola de goma negre dintre del espai esportiu.
d)
Entrar botelles o elements de vidre.
e)
Menjar pipes i xiclets dins el pavelló.
f)
Fumar dins el pavelló.
g)
Tirar qualsevol tipus d’objecte dins el terreny de joc.
h)
Tirar o abocar aigua dins el pavelló.
i)
Donar cops a elements tècnics, esportius, cortines divisòries, porteries cistelles, etc.
j)
Baixar i pujar per les baranes de protecció de les grades.
k)
Utilitzar reines, excepte esportives pels equips de categoria superior, pols de talc o
altres substàncies que suposin un deteriorament pel paviment, o un risc de caiguda per altres
usuaris.
Article 34.- Normes per la utilització dels vestuaris.

1.- En benefici del bon ús esportiu, comoditat, seguretat i higiene dels qui utilitzin els pavelló i,
per tant necessiten de l’ús dels vestuaris, així com per facilitar la seva imprescindible neteja i
manteniment, són d’aplicació les següents normes mínimes:
2.- Queda expressament prohibit introduir en els vestuaris qualsevol element de vidre o similar
que pugui produir lesions als usuaris en cas de trencament.
3.- Es recomanable la utilització de xancles i demés elements de neteja personal.
4.- Per raons de convivència estan prohibits els jocs molestos o perillosos.
5.- Haurà d’evitar-se guardar objectes de valor en les bosses. L’Ajuntament d’Alforja no es fa
responsable dels objectes que és deixin dins les bosses.
6.- Higiene: Les sabates s’hauran de guardar una bossa de plàstic.
7.- S’ha de guardar dins la bossa, la roba, i les sabates.
Article 35.- Utilització de les grades del pavelló i zona d’accés.
No està permès:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entrar botelles i elements de vidre.
Menjar xiclets i pipes.
El consum de begudes.
El consum de tabac, i drogues.
Pujar sobre les baranes de protecció de les grades.
Tirar qualsevol element a la pista.

ANNEXE 1. RÈGIM SANCIONADOR PER LA INCORRECTA UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL D’ESPORTS.
PRIMER. Des de l’Àrea de Cultura, Esports i Joventut, és realitzarà un seguiment, control i
avaluació de la utilització del Pavelló Municipal d’Alforja que donen les entitats locals, on es valorarà
l’aprofitament i correcte ús en base al compliment del present reglament.
SEGON. Constitueixen infracció administrativa susceptible de sanció municipal les accions i
omissions que vinguin en contra les obligacions, deures, càrregues i prohibicions que es troben
recollides en aquest Reglament, així com en la legislació que resulti aplicable.
Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les sancions
corresponents, les persones físiques i jurídiques que hagin participat en la comissió del fet infractor.
TERCER. Tipificació d’infraccions. Ho seran d’acord a les diferents prohibicions i limitacions
establertes al llarg del present Reglament i seran les següents:
1.
Són sancions administratives lleus, objecte de la potestat sancionadora d’aquest
Reglament, les accions i omissions següents:
•
La incorrecta utilització de les instal·lacions i materials sense que es produeixi cap
desperfecte material.

•
No recollir el material utilitzat (pilotes, taules, cadires, petos, cons, etc.) un cop finalitzat
l’entrenament, partit, etc.
•
No presentar-se en l’horari concedit sense previ avís.
•
L’incompliment de la normativa especifica d’ús del pavelló.
•
Els restants incompliments que per la seva importància no siguin considerats com a
greus o molt greus.
2.
Són infraccions administratives greus, les següents accions i omissions:
•
Desperfectes produïts en els materials i instal·lacions per causa de la incorrecta
utilització de les mateixes.
•
No complir amb la legislació i reglamentació vigent en matèria de tabaquisme, begudes
alcohòliques i substàncies estupefaents.
•
Acumular tres faltes lleus.
3.
Són infraccions administratives molt greus les següents accions i omissions:
•
Desperfectes greus produïts en materials i instal·lacions per causa de la incorrecta
utilització de les mateixes.
•
Acumular tres faltes greus.
QUART. Tipificació de les sancions:
1. Les conductes tipificades com a faltes lleus, seran sancionades amb advertiment.
2. Les conductes tipificades com faltes greus, seran sancionades amb la pèrdua de la condició
d’usuari de 1 a 30 dies.
3. Les conductes tipificades com a faltes molt greus, seran sancionades amb la pèrdua de la
condició d’usuari de 31 a 60 dies.
En el cas de reincidència en conductes tipificades com a faltes molt greus, podran ser
sancionades amb la pèrdua definitiva de la condició d’usuari.
CINQUÈ.- Amb independència de la imposició de les sancions corresponents, si alguna infracció
comporta un deteriorament, trencament o desperfecte d’elements de la instal·lació esportiva,
l’infractor haurà d’abonar l’import de les reparacions o reposicions de materials que hagin de fer-se.
SISÈ.- La pèrdua de la condició d’usuari com a conseqüència de la imposició de la sanció
corresponents comportarà la pèrdua del preu que aquest hagi abonat per l’ús del pavelló.
SETÈ.- La Junta de Govern presidida per l’Alcalde serà l’organisme competent per la imposició
de les sancions que siguin procedents, una cop tramitat el corresponent procediment sancionador.
VUITÈ.- Per la imposició de les sancions que corresponguin és farà d’acord al procediment
establert en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament del
Procediment per l’exercici de la Potestat Sancionadora i el que disposa a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Adminsitracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

