www.burriana.es · Plaça Major, 1 ·Telèfon: 964 510 062 · Fax: 964 510 955 · NIF: P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es

BOP DE CASTELLÓ núm. 143 — 29 de novembre de 2005
BORRIANA
Adoptat definitivament l'acord del Ple d'aquest Ajuntament, de data 2 de juny de 2005, pel qual es va aprovar
inicialment el Reglament regulador del Servei Municipal d’Esports.
I atés que ha transcorregut el termini que s'estableix en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.
Per tot això es fa públic el text íntegre de l'esmentat Reglament, el text del qual és el següent
REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
CAPÍTOL I. EL SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
Article 1
El Servei Municipal d’Esports es constitueix com una àrea de l'Ajuntament de Borriana, sense personalitat
jurídica pròpia, encarregada de la gestió de l'esport local.
Article 2
Constitueixen els objectius fonamentals del Servei Municipal d’Esports fomentar, dinamitzar i organitzar
l'esport entre els ciutadans mitjançant una oferta oberta i pluridisciplinària, amb especial èmfasi en l'esport
recreatiu, formatiu i de salut, plantejant els serveis oferits des de criteris d'eficàcia i eficiència per tal
d'aconseguir la màxima qualitat d'aquests.

CAPÍTOL II. DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS
Article 3
Correspon al Ple de l'Ajuntament:
a) Aprovar, modificar o derogar aquest Reglament.
b) Determinar a través del Pressupost els crèdits anuals necessaris per a complir les obligacions derivades
dels plans d'inversió i despeses corrents del Servei.
c) Establir i modificar, si escau, les taxes i preus públics que siguen procedents per l'ús de les instal·lacions i
per prestacions d'activitats esportives en aquestes, sense perjudici de les delegacions procedents, d'acord amb
la normativa de les hisendes locals.
d) Interpretar aquest Reglament i resoldre els dubtes que puguen plantejar-se.
Article 4
Correspon a l'Alcaldia, sense perjudici de les delegacions que puga atorgar, segons la legislació de règim
local:
a) Organitzar i dirigir els serveis prestats a les instal·lacions esportives municipals, així com proveir la
conservació i el manteniment de les instal·lacions.
b) Coordinar la utilització de les instal·lacions, concedint les corresponents autoritzacions.
c) Aprovar els programes d'activitats esportives, i fixar els requisits que han de reunir les persones que
s'inscriguen en cada un d'aquests.
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d) Fixar motivadament l'horari d'utilització de les instal·lacions, així com decretar els tancaments necessaris
exigits per vacances, reparacions o activitats extraordinàries, fent-ho públic mitjançant bans, que en tot cas
s'han de fer públics en el tauler d'anuncis de la instal·lació esportiva, per a coneixement general dels usuaris.
e) Aprovar les liquidacions de taxes i preus públics que s'establisquen legalment.
f) Les altres que expressament li fixen les lleis i les que, assignades a l'Ajuntament, no s'atribuïsquen
expressament al Ple.

CAPÍTOL III. DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Article 5
En el present Reglament es defineixen un conjunt de normes encaminades a la planificació de les activitats
esportives dins de les instal·lacions esportives, establint les normes de règim intern a què han de subjectar-se
els usuaris del Servei, tot això a fi d'aconseguir els beneficis següents:
1r. Utilització racional i ordenada de la instal·lació esportiva, garantint als ciutadans, en igualtat de
condicions, l'accés a les instal·lacions.
2n. Aprofitament integral dels recursos disponibles, tant materials com humans.
3r. Garantir la seguretat dels usuaris, així com la conservació i manteniment de les instal·lacions en perfectes
condicions d'ús.
4t. Coordinació dels esforços i activitats.
5é. Disminució d'imprevistos.
6é. Fàcil control d'activitats.
Article 6
Siguen quines siguen les activitats que es desenvolupen a la instal·lació esportiva, l'Ajuntament de Borriana
ha d'exercir la necessària intervenció administrativa, el control, la vigilància i totes les funcions que
impliquen exercici d'autoritat i siguen de la seua competència.
Article 7
Les instal·lacions esportives municipals són béns de domini públic, afectes al servei públic i destinades a la
pràctica esportiva segons el detall següent:
A) Pavelló poliesportiu Sant Blai:
- BÀSQUET
- HANDBOL
- VOLEIBOL
- BÀDMINTON
- FRONTENIS
- ALTRES
B) Pavelló poliesportiu La Bosca:
- BÀSQUET
- HANDBOL
- VOLEIBOL
- BÀDMINTON
- FRONTENIS
- ALTRES
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C) Complex esportiu Camí Llombai:
- FUTBOL
- ATLETISME
- CICLISME
- ALTRES
D) Piscina coberta Daniel Vidal Fuster:
- NATACIÓ
- GIMNÀSTICA
Article 8
Els usuaris tenen dret a utilitzar les instal·lacions d'acord amb la seua naturalesa, en les hores i activitats
autoritzades, les normes d'aquest Reglament i altres que en regulen l'ús.
En cas de desajustos horaris per causes no imputables a l'usuari, s'ha d'optar per la pròrroga en l'inici de
l'activitat si això és possible, la utilització d'una altra instal·lació o la seua utilització en data i hora distinta.
En cas de no poder-se efectuar la utilització d'acord amb allò que s'ha indicat, s'ha de tramitar l'oportuna
devolució de les quantitats satisfetes. Els criteris anteriors són igualment aplicables en els supòsits en què
circumstàncies climatològiques impedisquen o aconsellen la no-utilització de la instal·lació.
La instal·lació de la piscina ha de romandre tancada durant el període mínim indispensable per a les
operacions de neteja i renovació que resulten exigibles, circumstància que s'ha d'advertir amb suficient
antelació als usuaris.
Qualsevol usuari té dret a formular els suggeriments que considere pertinents davant del conserge o
encarregat de la instal·lació.
Els usuaris de la instal·lació es comprometen a respectar tots els béns mobles i immobles que la integren, i a
seguir les indicacions que els poguera realitzar el conserge de la instal·lació.
Article 9
Els particulars i entitats que utilitzen les instal·lacions per a la pràctica esportiva es classifiquen en:
- Usuaris habituals, és a dir, que utilitzen les instal·lacions de forma periòdica o assídua per tenir
programades les seues actuacions.
- Usuaris ocasionals, siguen entitats o particulars.
Com a norma general els esportistes i escolars no poden utilitzar les instal·lacions (excepte la Piscina)
individualment, sinó en equip; amb un delegat responsable,amb la pertinent autorització prèvia.
Article 10
Tot usuari que manifeste un comportament contrari a la normativa de l'Ordenança, o que no respecte les
persones o coses que es troben en aquell moment en la instal·lació, ha de ser comminat a abandonar-la.
Article 11
El temps d'utilització dels vestidors ha de ser l'imprescindible, i l'entrada a aquests s'ha de realitzar com a
màxim 15 minuts abans de l'hora autoritzada per a l'activitat.
Els vestidors han de ser utilitzats privativament pels grups o equips i la duració màxima ha de ser de mitja
hora una vegada finalitzada l'activitat.
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Article 12
L'Ajuntament no es fa responsable, en cap cas, dels objectes dipositats a l'interior dels vestidors i armaris.
Article 13
L'assistència mèdica per les possibles lesions produïdes dins de les activitats i instal·lacions va a càrrec dels
usuaris.
Article 14
Per a la utilització de la instal·lació és necessària l'autorització prèvia per part del Servei Municipal
d’Esports, que no pot ser superior a un any, sense perjudici de les renovacions que siguen procedents, en la
qual s'ha d'assenyalar l'horari d'utilització i resta de condicions.
Les entitats esportives, culturals i escolars han de comunicar per escrit al Servei Municipal d’Esports, a l'inici
de temporada i sempre amb quinze dies d'antelació, el calendari de les seues actuacions, entrenaments o
assajos, amb especificació de dies, horari i classe d'activitat o esport que han de practicar, sol·licitant la
pertinent autorització, a fi de coordinar les activitats per a la utilització racional i ordenada de les
instal·lacions i el seu millor aprofitament i control.
Si hi haguera coincidència de dates i horaris, respecte de distintes activitats, correspon al cap del Servei
resoldre l'assumpte i autoritzar les actuacions, escoltats els interessats. Transcorregut el temps d'utilització
previst o autoritzat per a una concreta activitat, els protagonistes han d'abandonar la pista puntualment;
màximament si hi ha altres actuacions successives.
El cap del Servei es reserva el dret a deixar sense efecte l'autorització d'ús d'una franja horària o més, en
casos especials en què s'haja d'atendre una petició extraordinària o quan es tracte d'actes organitzats per
l'Ajuntament. En tot cas s'ha de comunicar als afectats amb un mínim de 7 dies d'anticipació i, sempre que
siga possible, s'ha de traslladar l'autorització d'ús a un altre dia o a una altra franja horària.
Article 15
En cas que no es fera ús de la instal·lació prèviament reservada durant tres sessions consecutives o cinc
d'alternes, el Servei Municipal d’Esports, prèvia comunicació a l'interessat, ha de declarar la pèrdua de la
reserva per l'horari prèviament establit.
Article 16
Els usuaris de les instal·lacions són responsables dels danys que es produïsquen en aquestes per causa que els
siga imputable, requerint-los a través del procediment que siga aplicable l'abonament dels danys causats.
Article 17
L'autorització de la utilització de les instal·lacions pot subjectar-se al pagament previ de taxes, i en aquest cas
es requisit previ a la seua utilització el pagament de les esmentades taxes.

CAPÍTOL IV. DEL PERSONAL DEL SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
Article 18
Sota la direcció de la Regidoria Delegada d'Esports, el coordinador esportiu municipal és el cap del Servei
Municipal d’Esports.
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Article 19
En cada una de les instal·lacions esportives municipals ha d'haver-hi un conserge, encarregat o responsable,
entre les funcions del qual hi ha:
a) Obrir i tancar les instal·lacions, romanent en aquestes en el compliment de les seues funcions.
b) Cuidar que les activitats a l'interior de la instal·lació es realitzen amb normalitat i coordinadament, en
harmonia amb les normes reglamentàries vigents.
c) Vetlar i treballar per mantenir el bon ordre, neteja i adequat ús de les instal·lacions.
d) Procurar i treballar per la conservació i entreteniment de les instal·lacions, proposant les mesures més
adequades per al millor funcionament. Amb aquest fi, ha de coordinar-se amb els serveis municipals
corresponents o empreses subministradores per a realitzar les tasques de manteniment de la instal·lació.
e) Atendre els suggeriments, queixes i reclamacions que es formulen, transmetent-les si escau al cap del
Servei o regidor delegat.
f) Notificar a les entitats esportives, culturals i escolars les comunicacions de l'Ajuntament que directament
les afecten.
g) Mantenir contínuament informat el cap del Servei i regidor delegat del Servei de tot allò que d'alguna
rellevància ocórrega a les instal·lacions.
h) Fer complir els horaris d'ús de les instal·lacions, especialment quant a les reserves.
i) Totes les altres funcions que resulten d'aquesta Ordenança o que li foren encomanades per l'Alcaldia o el
regidor delegat del Servei.

CAPÍTOL V. DRETS I OBLIGACIONS D'USUARIS I ESPECTADORS
Article 20
L'entrada als actes esportius i culturals que s'organitzen a les instal·lacions, amb caràcter general, és gratuïta.
Qualsevol actuació que exigisca el pagament d'una entrada ha de disposar de l'autorització administrativa
prèvia.
Article 21
No s'autoritza l'entrada al recinte de la instal·lació de bicicletes, motos o animals. S'exceptua d'aquesta
prohibició els gossos pigall, sempre que vagen degudament identificats, estiguen realitzant la seua labor i
complisquen les condicions legals establides.
Article 22
No es permet fumar dins de les instal·lacions esportives. Només queda permés menjar a l'interior de les
instal·lacions esportives en aquelles zones definides com de bar o cafeteria, però en cap cas fruites seques
amb corfa. Queda prohibida l'entrada i consum de begudes alcohòliques en totes les instal·lacions esportives.
Article 23
No s'autoritza l'accés a la pista i als vestidors de persona que no participe en l'activitat esportiva, cultural o
escolar, encara que siga familiar o amic dels esportistes o escolars. S'exceptua d'aquesta prohibició el
representant o familiar dels esportistes o escolars menors de 7 anys o amb algun tipus de disminució física o
psíquica, el qual pot accedir als vestidors i al qual correspon fer complir al menor les normes que l'afecten
d'aquesta Ordenança i la responsabilitat del seu incompliment.
Article 24
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Els espectadors han d'atenir-se en tot moment a les indicacions que poguera realitzar l'encarregat de la
instal·lació. Tot espectador que manifeste un comportament contrari a la normativa d'aquesta Ordenança, o
que no respecte les persones o coses que es troben en aquell moment a la instal·lació ha de ser comminat a
abandonar-la.
Article 25
Respecte a la utilització de la instal·lació de la Piscina, cal tenir en compte les especialitats següents:
a) Només s'ha d'autoritzar l'entrada si es disposa d'equip necessari: banyador, tovalla, xancletes i casquet de
bany.
b) No es permet l'ús de materials, elements o objectes que puguen molestar altres usuaris o que no siguen
estrictament de bany.
c) Les tovalles, camisetes, etc. que s'utilitzen dins de la zona de piscina s'han de deixar sobre els bancs, mai
sobre els respiradors de l'aire, ni tampoc en aquells llocs on puguen molestar.
d) Els bancs dels vestidors s'han d'utilitzar únicament i exclusivament per a canviar-se, i no es permet deixarhi al damunt la roba de carrer, motxilles i estris personals, que s'han de guardar de forma individual a les
consignes dels vestidors.
e) És obligatori per als usuaris l'ús de les dutxes abans de cada immersió, i després de l'activitat aquàtica.
f) És obligatori l'ús de xancletes per a desplaçar-se per tota la zona de peus humits, i abans d'entrar a l'aigua
s'han de deixar a la vora de la piscina. Així mateix és obligatori utilitzar casquet de bany durant l'ús de la
piscina.
g) Aquelles persones que presenten aspecte higiènic inadequat, ferides, malalties contagioses o infeccions
cutànies no poden accedir a la instal·lació.
h) L'ús de càmeres fotogràfiques, vídeos o qualsevol altre tipus de gravació d'imatges requereix autorització
expressa prèvia del responsable de la instal·lació.
i) No pot utilitzar-se roba esportiva diferent del banyador a la piscina, així com tampoc pot accedir-se amb
banyador a sala de fitnes.
j) Es prohibeix dins de la instal·lació efectuar operacions de neteja personal com afaitat, depilació,
tractaments capil·lars a través de xampús colorants o semblants.
k) No pot utilitzar-se el bloc de sortida o trampolí, excepte en les activitats dirigides en què siga necessari.
l) És obligatori l'ús de tovalla sobre els bancs de la sauna.
Article 26
Els usuaris de la piscina han d'observar en tot moment un comportament cívic, seguir les instruccions dels
socorristes, utilitzar els carrers reservats per a l'activitat de què es tracte, així com complir les normes que es
contenen en el present reglament.
Els espais d'aigua que es poden utilitzar i els seus horaris han d'estar exposats al públic en el corresponent
tauler d'anuncis.
No es permet la utilització de la piscina per a bany lliure a menors de 6 anys si no ho fan acompanyats d'un
adult.
A l'aigua s'ha de nadar en l'espai corresponent, sempre pel costat dret del carrer.
No es permet la pràctica de jocs molestos o accions que comporten risc d'accident, per a si mateix o altres
usuaris (córrer, saltar de forma incontrolada, cridar, etc.).
L'incompliment de les regles anteriors ha de motivar la corresponent advertència per part del responsable de
la instal·lació.
La reiteració d'aquestes advertències pot determinar, previ expedient contradictori, la pèrdua del dret a l'ús de
les instal·lacions.
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Article 27
Amb l'objectiu d'atendre tots aquells veïns implicats en l'esport municipal d'una forma més personalitzada i
eficient, integrant-los en una programació esportiva contínua, es crea la figura de “soci del Club SME”.
Article 28
La condició de “soci del Club SME” s'ha d'atorgar a tots els ciutadans que, estant empadronats a Borriana,
manifesten la seua voluntat d'obtenir aquesta condició. No obstant això, l'Ajuntament de Borriana a través
del Servei Municipal d’Esports pot arribar a acords singulars o convenis de col·laboració amb altres entitats
públiques o amb organismes o empreses privades per a atorgar la condició de soci del Servei als que
complisquen les condicions fixades en els esmentats acords.
Article 29
Les sol·licituds d'alta com a soci del Club SME han de presentar-se a les oficines del Servei, segons el model
preparat per a això. La condició de soci té caràcter anual (referit a l'any natural).
Igualment les baixes han de ser comunicades al Servei a través de l'oportú model, amb anterioritat al 20 de
desembre previ a la seua fi. En cas de no presentar-se tal sol·licitud, es renova automàticament l'esmentada
condició amb efecte des de l'1 de gener següent.
Necessàriament ha de mantenir-se vigent la condició de soci del Club SME mentre tinga vigència
l'abonament o activitat en què fóra tinguda en compte tal condició (ja siga en aplicació de descomptes,
preferències d'inscripció, etc.).
Article 30
Cada soci ha de disposar d'una targeta d'ús exclusiu com a titular, per a la seua acreditació i utilització dels
serveis a què aquesta dóna dret. Aquesta targeta és vàlida mentre s'estiga donat d'alta com a soci i ha de
tornar-se al Servei en cas de baixa.
És imprescindible la seua presentació a l'operari de control de cada instal·lació per a poder beneficiar-se dels
avantatges que comporta.
Article 31
L'obtenció de la condició de soci pot subjectar-se al pagament d'una contraprestació patrimonial de caràcter
públic, d'acord amb el que disposen les ordenances que hi siguen aplicables.
En cas d'exigir-se l'esmentat pagament, l'acreditació de la realització d'aquest ha de ser requisit
imprescindible per a la vigència de la condició de soci.
Article 32
La condició de soci del Club SME comporta, amb caràcter general i entre d'altres, els avantatges següents:
- descomptes establits en abonaments de la Piscina Coberta.
- descomptes en activitats aquàtiques.
- descomptes en escoles esportives municipals.
- descomptes en activitats i tornejos.
- preferència en ús d'instal·lacions i en sol·licituds per a activitats.
- disposar de deu invitacions anuals d'ús puntual de la Piscina per a la seua utilització conjunta amb la que
efectue el soci (cinc en cas d'altes en segon semestre).
- informació puntual d'activitats del Servei.
- descomptes i promocions en comerços col·laboradors.
DISPOSICIÓ FINAL
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El present Reglament, que consta de 32 articles i una disposició final, ha d'entrar en vigor una vegada aprovat
definitivament per l'Ajuntament i publicat el text íntegre i l'acord en el Butlletí Oficial de la Província i haja
transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar recurs contenciós
administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà a la publicació del text íntegre del
present Reglament en el Butlletí Oficial de la Província.
Borriana, 4 de novembre de 2005
L'alcalde president
Alfonso Ferrada Gómez

8

