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REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL 

DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA  
 

Aquest reglament sorgeix a l'empara de la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat 
Valenciana, de l'Esport de la Comunitat Valenciana, com a legislació de rang superior i, en 
concret, de l'article 64, capítol III, títol IV, instal·lacions esportives. 
 En aquest reglament es té en compte també la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local (articles 
4.a, 84, 22 i 49); el Reial Decret Legislatiu 781/1985 (article 55), el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (article 50.3 i article 56). 
  
 Títol preliminar 
  
Sobre les instal·lacions esportives i les de caràcter municipal 
  
Article 1 
 S'entén per instal·lació esportiva, a l’objecte d'aquest reglament, qualsevol instal·lació, camp, 
dependència o espai, de la característica que siga, tant a l'aire lliure com cobert, tancat o obert, 
dedicat a la pràctica de l'esport i a l'activitat física, en tota la gamma de modalitats, 
possibilitats o finalitats. També s'hi inclouen les zones d'equipament complementari com 
graderies, vestidors, magatzems, etc., en el cas que n'hi haja. 
  
Article 2 
 Són instal·lacions esportives municipals (IEM), aquelles (dependències, edificis, camps, 
recintes i espais del municipi) construïdes o destinades a la pràctica esportiva i 
desenvolupament de l'esport, l'activitat i la cultura físiques, de titularitat municipal. 
  
Article 3 
 Podran tindre el rang d'instal·lacions esportives municipals aquelles cedides al municipi per a 
la seua gestió o explotació, tant si procedeixen de cessions, convenis o contractes subscrits per 
a tal finalitat. 
 
Article 4 
 Aquest reglament s'aplicarà a la totalitat de les instal·lacions esportives de titularitat 
municipal, així com a aquelles altres contingudes en l'article 3. 
  
 Article 5 
 Correspon a la Corporació Municipal l'aplicació i el control del compliment del present 
reglament d'acord amb el que estipula l'article 4. 
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Títol primer 
  
Capítol I 
 

Sobre les instal·lacions esportives municipals. Normes generals 
  
Article 6 
Les instal·lacions esportives municipals (IEM) són béns de domini públic afectades al servei 
públic de l'esport. 
  
Les anteriors IEM estan situades en Av. De la Valldigna, 2 i 4, i estan integrades per: el camp 
de futbol, la pista  descoberta polivalent (bàsquet, handbol, etc..), les pistes de tennis, la pista 
de patinatge, el frontó, les piscines i les zones de vestidors. 
 
També ho són els béns mobles incorporats de forma permanent a qualsevol IEM tant 
d'aquelles destinades específicament a la pràctica esportiva com d'aquelles altres destinades al 
manteniment de les instal·lacions i equipaments. 
  
Article 7  

1. Les IEM tenen com a finalitat la pràctica física i esportiva, ja siga d'oci i temps lliure, 
ensenyament, entrenament, competició o exhibició de les modalitats per a les quals van ser 
dissenyades, o d'aquelles altres que per les seues característiques puguen compatibilitzar 
normalment el seu ús amb aquelles, prèvia autorització expressa a l'efecte per part de la 
Corporació Municipal. 
  
2. Paral·lelament i sense perjudici de l'ús esportiu per al qual van ser construïdes, sempre que 
no supose risc de deterioració de les instal·lacions, aquestes, per decisió de l’Alcaldia o 
Regidoria d'Esports, previ informe tècnic favorable, podran acollir discrecionalment actes 
esportius d'una altra índole, així com manifestacions culturals o socials, dins de les normes i 
reglamentacions vigents. 
 
Article 8  
Les IEM han de complir les normes urbanístiques, les de seguretat i higiene, les 
mediambientals, així com les d'adaptació a persones amb disminucions. En aquelles 
destinades a l'esport de competició, han de complir els reglaments federatius tècnics 
específics propis de cada modalitat. 
  
Article 9  
1. Les IEM són d'accés lliure per als ciutadans i ciutadanes, sense altres limitacions que el 
pagament del preu públic o la taxa corresponent pel seu ús i la naturalesa de la instal·lació, en 
el cas que estiga establert. 
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2. En igualtat de condicions, tenen preferència d'accés a les IEM, els veins i veines de 
Benifairó de la Valldigna. 
  
3. S'obriran al públic per a la pràctica esportiva puntual, així com per a l'oci, el 
desenvolupament de programes de promoció, iniciació esportiva, entrenaments o 
competicions esportives, municipals o no, així com per a un altre tipus d'actes regulats en 
l'article 7. Estaran, per a això, a disposició de les federacions, clubs, associacions, entitats, 
societats, centres escolars, etc. o de persones físiques que concerten o accedisquen 
puntualment a la seua utilització en les condicions regulades per aquest reglament i per 
aquelles altres que pogueren determinar-se per entitats de rang superior. 
  
4. Els horaris d'obertura i tancament, aprovats per l’Alcaldia o Regidoria d’Esports, estaran 
exposats en un lloc visible per a informació pública. En tot moment l'horari serà el màxim 
possible per tal de permetre la màxima rendibilitat esportiva i social. 
  
Article 10 

En cada IEM, d'acord amb l'article 64 de la Llei de l'Esport de la Comunitat Valenciana, Llei 
4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana, ha de figurar en un lloc visible i de 
fàcil accés a l'usuari, un cartell confeccionat d'acord amb la normativa vigent en l'Ajuntament, 
que indique: 
  
a) La denominació de la instal·lació. 
b) La titularitat municipal de la instal·lació. 
c) Els horaris d'ús, d'obertura i tancament de les activitats i d'atenció al públic. 
d) Els preus públics d'ús. 
e) La capacitat de la instal·lació. 
f) Els serveis que presta. 
g)         El nom i la titulació respectiva de les persones que presten serveis 
            professionals en els nivells de direcció tècnica, ensenyament o animació. 
 
Article 11  

Totes les indicacions que tinga la instal·lació, tant internes com externes, han d'estar subjectes 
a la normativa municipal corresponent i estar escrites en una de les dos llengües oficials de la 
Comunitat Valenciana. 
   
Article 12  

Les IEM podran utilitzar-se a través dels programes oferits per les Escoles Municipals 
Esportives, o per una altra entitat d'acord amb la regidoria o de forma lliure a través d'un 
conveni de cessió d'ús. 
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a) L'ús de les IEM en funció de les seues característiques específiques, podrà cedir-se per 
anualitats, per cursos escolars lectius, per temporades, per un període de temps concret 
inferior a un any o per a partits, actes o usos puntuals. 
 
En tot cas, ha de determinar-se clarament l'horari objecte de la cessió de l'ús que ha de 
respectar-se escrupolosament, el qual no comprendrà la utilització anterior o posterior per a 
entrenaments, assajos o muntatges que seran convinguts en particular. 
  
b) En igualtat de condicions i dins de l'horari lectiu escolar establert per la Conselleria 
d'Educació de la Generalitat Valenciana, tindran accés a les IEM: 
1. Les escoles públiques que estiguen ubicades dins de la població i que no tinguen 
instal·lacions suficients per a portar a terme la docència en educació física. 
2.  Les escoles privades, en les mateixes circumstàncies que les anteriors. 
  
En ambdós casos aquest accés es limita a les classes d'ensenyament de l'educació 
fisicoesportiva de l'alumnat matriculat en el centre, i s’entendrà sempre la gratuïtat d'aquestes  
per part del centre escolar envers l'alumnat; en cas contrari, meritaran els preus marcats. 
  
c) Fora de l'horari diari lectiu les IEM podran oferir programes d'iniciació i de promoció 
esportiva de caràcter municipal, als quals tindrà accés qualsevol ciutadà que ho desitge, sense 
cap altra limitació que les pròpies de la instal·lació o les disponibilitats de cada programa. 
  
Podran establir-se programes esportius destinats a les persones més desfavorides com 
persones majors, persones amb disminucions i població en situació social discriminatòria. 
  
d) La resta de l'horari d'ús de les IEM podrà cedir-se a les persones o entitats que ho 
sol·liciten. La corporació establirà per a cada instal·lació les condicions d'accés i preferència, 
en funció de les característiques de cada una. Serà preferent l'ús per part dels equips d'elit 
nacional, els equips locals i finalment l'esport aficionat, esport d'oci, etc. 
  
e) En el cas que en una instal·lació concórreguen simultàniament dos o més sol·licituds 
d'ús, s'aplicaran els criteris que a continuació es relacionen sempre que no hi haja acord sobre 
l'ús entre els sol·licitants: 
  
- Tindran preferència els actes esportius sobre els no esportius. 
- La importància de l'esdeveniment. Aquest criteri podrà prevaldre sobre l'anterior 

segons el parer de la Corporació. 
- La finalitat social de l'associació esportiva. 
- Tindran preferència: 

a.- Els campionats de major rang sobre els de menor rang. 
b.- Les activitats en què participen exclusivament esportistes del poble. 
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Article 13  
1. La utilització de les IEM exigeix una actitud positiva en general i sempre esportiva en 
tots els espais i dependències, així com de respecte cap als altres usuaris, espectadors i 
personal de la instal·lació, en els espais, àrees i recintes esportius. En particular, 
  
Està prohibit l’entrada d’animals als recintes. 
Està prohibit l’entrada en qualsevol instal·lació esportiva municipal d’ampolles de vidre o 
d’altres envasos de vidre punxents. 
Està prohibit deixar escombraries en el recinte, essent obligatori l’ús de les papereres per 
efectuar el dipòsit d’aquestes. 
Està prohibit la pràctica de qualsevol tipus d’activitats, siguen o no esportives, que puguen 
ocasionar greus danys a qui les realitze o a tercers degut a la seva perillositat. 
En tot cas, i baix cap concepte, no es podrà accedir i/o utilitzar les instal·lacions esportives 
municipals quan aquestes no estiguen obertes al públic en general o el/s usuari/s no compte/n 
amb l’autorització expressa de l’Ajuntament. 
Els desperfectes que eventualment s’hagen pogut ocasionar seran reposats per part de la 
persona que l’haja ocasionat. 
 
2. Per a fer ús de qualssevol de les instal·lacions i espais esportius és imprescindible 
l'adequat vestit i sobretot calçat, d'acord amb les diferents modalitats esportives. 
  
3. La no observança d'aquests aspectes comportarà l'adopció de les mesures que 
corresponga, sense perjudici del que estableix el títol V, jurisdicció esportiva, de la Llei de 
l'Esport de la Comunitat Valenciana. 
   
Article 14  

L'Ajuntament, en l'àmbit de les IEM, fomentarà totes aquelles activitats tendents 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. 
  
Article 15 
 L'Ajuntament disposarà d'un pla d'emergència, evacuació i protecció contra incendis per a 
cada una de les IEM i d'acord amb les seues característiques, d’acord amb la legislació vigent 
de la Direcció General de Protecció Civil sobre Plans d'Autoprotecció. Aquests plans atendran 
l'ús ordinari de cada instal·lació. 
  
Article 16 

Consideració dels usos: 
  
a) Tenen consideració d'usos, activitats o actes ordinaris: 
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La utilització puntual i aïllada d'una instal·lació o espai  per al seu ús específic, amb el 
pagament previ corresponent, bé  individualment o col·lectivament. 
- L'ús col·lectiu temporal, de temporada o anual d'una instal·lació o espai esportiu per al 
seu ús específic en les condicions de pagament estipulades en els articles anteriors. 
- L'ús esportiu puntual, temporal, de temporada o anual d'una instal·lació o espai 
esportiu per a una modalitat diferent de l'específica però perfectament compatible quant a 
usos, autoritzat pel responsable de la instal·lació, i s’acollirà a les condicions de pagament 
establides. 
- La utilització puntual, temporal o anual d'una instal·lació o espai esportiu per a una 
activitat no esportiva específicament, però perfectament compatible per la seua afinitat, en les 
condicions d'ús o reserva establida. 
  
b) Tenen consideració d'usos, activitats o actes extraordinaris: 
La utilització puntual i aïllada o temporal individualment o col·lectiva,    
      d'una instal·lació o espai esportiu per a una activitat esportiva diferent   
      de  l'específica del recinte i que requerisca una autorització expressa de  
      la  Corporació, en les condicions econòmiques que es determinen. 
  
c) Anul·lació de cessions: 
- Les cessions o autoritzacions d'ús s'extingiran en complir-se el termini establert. La 
corporació, no obstant això, podrà anul·lar-los o deixar-los sense objecte abans del venciment 
d'aquest termini, per incompliment de les obligacions establides en aquest reglament. 
  
Article 17 
Per efectuar una reserva puntual per l’ús d’una instal·lació o pista, l’usuari interessat haurà de 
sol·licitar-ho a l’Ajuntament, directament, o a la persona degudament autoritzada, el qual 
atorgarà, previ el pagament de la taxa o preu públic, el permís d’ús amb  prèvia consulta de 
l’ocupació dels espais. 
 
La cessió d'una instal·lació per al seu ús, per a activitats esportives o no, tant a persones 
físiques com a entitats, clubs, etc., no obliga la Corporació a cap tipus d'assegurança envers 
els usuaris, els quals s'han d'assegurar amb una mútua o qualsevol altre tipus d'assegurança. 
  
Les persones físiques, entitats o clubs, etc. a les quals es cedisca la instal·lació esportiva, en 
certa manera estan en relació de dependència envers l'Ajuntament , ja que ni l'Ajuntament 
dirigeix l'activitat a realitzar en el IEM ni la confia al cessionari, ni presta conformitat o 
aquiescència sinó que es limita a cedir la IEM, per la qual cosa no es fa responsable ni directa 
ni subsidiàriament dels danys tant materials com personals o morals que, per acció o omissió 
de qualsevol classe, puguen produir-se en el recinte de les IEM. 
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El cessionari s'obliga a tindre a l'anada, totes les llicències i autoritzacions d'organismes 
competents en matèria de sanitat, treball, educació, hisenda o qualsevol altres que calguen per 
al desenvolupament de l'activitat pretesa.  
   
Els entrenadors, monitors i educadors esportius, i delegats de les entitats, clubs, etc., 
procuraran que no es faça ús abusiu de l’aigua de les dutxes i dels banys, així com també 
procuraran que els vestidors queden ordenats i nets. 
 

Article 18  

La sol·licitud d'anul·lació d'una reserva per a qualsevol tipus d'activitat ordinària, ha 
d'efectuar-se per escrit amb un mínim de quaranta-huit hores d'antelació sobre la data prevista 
de celebració de l'esdeveniment esportiu o actes programats. 
  
En cas de no complir-se aquest termini, la persona o entitat responsable de l'acte ha d'abonar 
íntegrament el preu de la cessió. Les despeses que haguera ocasionat la reserva de la 
instal·lació han d'abonar-se en tot cas. 
  
Per a les activitats esportives de rang esportiu ordinari i rutinari, les sol·licituds d'anul·lació 
han d'efectuar-se directament en la instal·lació de què es tracte. Per al cas d'activitats 
extraordinàries esportives o actes no esportius la sol·licitud d'anul·lació ha de dirigir-se 
directament a la Regidoria d'Esports. 
   
Article 19 
 Quan per causes meteorològiques o estrictament de força major alienes a l’Ajuntament, no 
poguera celebrar-se algun partit, entrenament o acte prèviament contractat, l'Ajuntament 
intentarà esmenar aquest fet de manera que puga arribar a celebrar-se en una altra data, en la 
mateixa o en una altra instal·lació. 
  
Tan sols quan es tracte de causes meteorològiques o semblants podrà tornar-se la fiança. 
   
 
Capítol II 
Sobre drets dels usuaris 
  
Article 20  

L'usuari, sempre que pague el preu o la taxa corresponent, té dret a l'ús de les IEM en la forma 
en què es preveu en aquest reglament i en les consegüents normes particulars de cadascuna. 
  
En cap cas l'ús d'una instal·lació podrà ser exclusiu d'una entitat ni dels possibles socis o 
abonats a aquestes (en el cas d'haver-ne) de forma permanent. 
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Article 21  

El ciutadà té dret a ser informat sobre les condicions d'ús de la IEM així com sobre els 
programes esportius oferits en aquestes. 
   
Article 22  
Qualsevol persona usuària de les IEM, així com lògicament qualsevol ciutadana o ciutadà, té 
dret a formular els suggeriments que considere oportuns per a la millora en la gestió de les 
IEM, així com les reclamacions que estime en relació amb el funcionament d'aquestes. 
Ambdues es dirigiran a la Regidoria d'Esports.  
  
Capítol III 
Sobre la utilització de la imatge de les IEM i la publicitat 
  
Article 23 

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 del recinte de qualsevol IEM, a excepció feta 
d'aquells contractes en què s'estime una altra cosa, sense que aquests impliquen l'exempció 
del pagament dels tributs o dels preus públics establits per l'Ajuntament. 
  
En tot cas, es complirà la normativa de la Unió Europea sobre l'ús de l'alcohol i el tabac. 
  
Article 24 

En tota informació que faça referència a la pròpia instal·lació o als serveis que s'hi presten, 
obligatòriament s'ha de fer referència a la titularitat municipal d'aquesta, així com referir-s'hi 
amb la seua denominació oficial. 
  
Article 25 

L'Ajuntament podrà autoritzar la col·locació de publicitat per un període temporal concret, 
amb motiu de l'organització d'esdeveniments esportius puntuals, sol·licitada a aquell per 
l'entitat organitzadora. L'autorització comporta el pagament dels tributs o dels preus públics 
corresponents. 
  
Títol segon 
  
Capítol I 
Sobre el règim de preus públics o taxes en les IEM 
  
Article 26 

Els preus o taxes per l'ús de les IEM tindran rang de tributs municipals i seran aprovats pel Ple 
Municipal  mitjançant la corresponent ordenanza fiscal. 
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Article 27  

Tots els usuaris, clubs, entitats, associacions, societats esportives, centres escolars, 
federacions, etc., han d'abonar, per l'ús de les IEM, els preus públics o taxes d’us esportiu 
aprovats per l’ordenança fiscal corresponent, i s’exceptuaran aquelles entitas que estiguen 
conveniades amb l’Ajuntament. 
   
Article 28 
 La regulació dels preus públics o les taxes serà la continguda en l'ordenança fiscal que sobre 
els esmentats tributs estiga vigent en cada moment. 
  
Article 29 
 L'ús d'una instal·lació o un espai esportiu s'efectuarà contra l'abonament, per anticipat, dels 
preus públics o taxes corresponents, els quals es faran públics i estaran visibles en cada 
instal·lació municipal. 
  
a) Quan es tracte d'un sol partit, sessió d'entrenament, etc., l'abonament s'efectuarà en 
l'instant d'utilitzar la instal·lació, excepte el Pavelló Municipal, que s'abonarà en el moment de 
la reserva. 
  
b) Quan es tracte d'una cessió plurimensual, anual, o de temporada, l'abonament 
s'efectuarà mensualment i igualment per anticipat. 
  
Article 30 
La cessió de l'ús d'un espai o una instal·lació esportiva per a una activitat esportiva ordinària i 
puntual, ha d'efectuar-se en la pròpia instal·lació. 
  
a) Quan es tracte d'activitats esportives que superen l'ús ordinari diari, han d'efectuar-se 
per mitjà d'una sol·licitud de reserva prèvia per escrit, firmada i segellada en el cas d'entitats 
legalment constituïdes, d'acord amb el model de sol·licitud normalitzat a l’efecte. 
 
 
  
b) Per als actes o activitats no esportives o d'ús esportiu en espais diferents al de la 
pràctica específica de l'activitat, així com per a aquelles activitats de rang supra i 
extraordinari, la sol·licitud de reserva s'efectuarà igualment per escrit de sol·licitud, dirigida a 
la Regidoria d'Esports. 
  
Article 31  

La cessió d'ús d'una instal·lació a un equip per al seu ús ordinari i puntual durant tota una 
temporada, s'efectuarà prèvia sol·licitud per escrit dirigida a la Regidoria d'Esports i s'exigirà 
la presentació del calendari oficial de partits, perquè puga compatibilitzar-se coordinadament 
l'ús amb altres equips. 
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 Quan hi haja més d'un equip interessat a utilitzar la mateixa instal·lació en els mateixos 
períodes de temps, tant per a entrenaments com per a partits, s'efectuarà un sorteig públic 
entre i davant de tots ells, en el cas que prèviament aquests no s'hagueren posat d'acord i 
coordinat. 
  
Article 32 

a) Els partits, competicions i entrenaments que tinguen lloc en les IEM tindran el caràcter 
de lliure accés per al públic. 
b) Haurà de ser la Corporació Municipal qui autoritze el cobrament d'entrades per a 
l'assistència als actes anteriorment indicats, en casos excepcionals, o quan les activitats 
esportives siguen promogudes per tercers. 
  
Article 33.      Ingressos 
 a) Els ingressos per la venda de tiquets d'ús o d'un altre tipus que es produïsquen en les 
IEM correspondran íntegrament a l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 
b) Els ingressos per la venda d'entrades a què fa referència l'article 32.b seran 
íntegrament per a l'entitat organitzadora, i es tindrà en compte que, amb caràcter previ, 
aquesta ha d'haver satisfet a l'Ajuntament el preu corresponent per l'ús de la instal·lació, així 
com les retencions fiscals pertinents, d'acord amb legislació aplicable. 
   
Capítol II 
Sobre els programes esportius 
 
Article 34 
Es podran oferir programes esportius destinats a la població en general i englobats dins d’allò 
que es coneix com a «Esport per a Tots», de manera que es garantisca en tot moment la 
possible participació sense exigències de nivells tècnics propis de l'esport d'alt rendiment. 
  
Article 35 
En cada instal·lació es podran oferir programes segons les característiques dels espais 
esportius existents i de les àrees susceptibles d'aprofitament esportiu. Els esmentats programes 
es faran públics al començament de cada temporada. 
 
Capítol III 
Sobre el manteniment de les IEM 
  
Article 36 

La Corporació vetlará per la bona conservació i el correcte manteniment de les IEM i del 
material corresponent a cadascuna, per tal que es garantisca, en tot moment i durant el període 
de vida útil de l'edifici i del material la possibilitat de prestació del servei per a la qual foren 
construïdes o adquirides. 
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Article 37  

La corporació determinarà i dictarà les normes específiques adequades tant per a l'ús de les 
diferents dependències com per al seu manteniment, les quals seran d'obligat compliment. 
  
Per al compliment d'això, en cada IEM existirà un Pla de Manteniment en què figuraran tots 
els treballs de manteniment que requerisca cada infraestructura, cada material, màquina, etc. 
per a la seua conservació i manteniment. 
  
Article 38 

Cada instal·lació disposarà del seu pla i programa de manteniment en què es reflectiran amb la 
periodicitat convenient, els treballs a efectuar sobre cada material. D'aquesta forma es 
coneixerà en tot moment l'estat de conservació de cadascun. 
   
Article 39  

En cada instal·lació hi haurà, permanentment actualitzat, un inventari exacte del conjunt de 
béns adscrits a aquesta, amb les incidències que hi haguera. 
 
Article 40 

L’edat mínima per accedir al recinte de la piscina individualment serà de 13 anys. Els menors 
hauran d’anar acompanyats d’un adult.  
 
Article 41 

Els usuaris que demostren una falta de respecte envers les persones i/o instal.lacions, se’ls hi 
podrà resoldre la concessió o el dret a l’ús, donar de baixa, sense dret a cap devolució, podent 
ser expulsats del recinte. 
 
Els usuaris de la piscina municipal que facen ús dels vestidors, respectaran els espais ocupats 
abans de la seua entrada per altres usuaris i mantindran l’ordre i la netedat en els mateixos. 
 
En les piscines públiques de les IEM per motius de seguretat i d’higiene: 
 
-   Es obligatori dutxar-se abans d’introduir-se en l’aigua. 
-   No es permet: 
 
Menjar o fumar a la zona de gespa ni platja, sí es podrà fer 
     a les zones expressament destinades a aquests usos  
Banyar-se amb qualsevol roba o utensili que no sigui estrictament el banyador. 
Practicar jocs molestos o perillosos o salts a l’aigua. 
Jugar a la pilota o altres jocs en el recinte de la piscina. 
L’entrada de cadires, taules, pilotes, aletas, colchonetas. Queda expressament prohibit 
l’entrada al recinte de la piscina, vestidors, serveis, etc, de: gots, ampolles o qualsevol altre 
objecte de vidre. 



 
 

                    AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA  
                                                                                                     LA VALLDIGNA (València)  

PLAÇA MAJOR,  N.º 1       * D.P. 46791                      – TELF. 96.281.04.16          – FAX    96.281.19.05                   
C.I.F.  P-4605900-B                                                          Registre EE.LL. núm.  01460594                

Entrar al recinte de la piscina amb sabates i roba de carrer. 
L’ús de les piscines d’adults a menors de 6 anys que no vagen acompanyats d’adults. 
Igualment, no està permès als majors de 6  anys banyar-se a la piscina infantil.  
 
Disposicions Addicionals 

 

Primera.- L’òrgan competent als efectes del que es regula en aquest reglament serà l’Alcaldia 
previ informe de la Regidoria d’Esports, en tot allò que no estiga especificat regulat  com a 
competència a cap altre òrgan. 
 
Segona.- Els horaris d’ús de les IEM, seràn determinats per l’Alcaldia, i intentaran aprofitar al 
màxim, en la mesura que siga possible, la llum natural del sol, i respecte de la llum artificial 
dels focus, aquests s’encendran i apagaran base a les reserves d’espais efectuades. 
 
Tercera.- En particular, els horaris d’ús de les piscines i del bar, seran els fixats en els plecs 
de condicions reguladors de la contractació administrativa del servei de socorrisme i 
menteniment de les piscines, i del servei de gestió i explotació del bar del poliesportiu. 
 

Disposició Transitòria  

Primera  

Les entitats que a l’aprovació del present Reglament utilitzen alguna de les IEM,  en un 
període de nou mesos hauran de sol·licitar la preceptiva autorització o en el seu cas sol·licitar 
el corresponent conveni d’ús. 
 
 Disposicions finals 

 
Primera.- En tot el no previst en el present reglament respecte al funcionament i procediment 
caldrà ajustar-se al que establix la legislació de règim local en quant que li siga d’aplicació. 
L'Ajuntament podrà dictar totes les resolucions siguen necessàries per a l'aplicació i 
desenvolupament del present reglament. 
 
Segona.- Aquest Reglament ha estat aprovat per l’Ajuntament en Ple, en la sessió de 03 de 
maig de 2004. 
 
Tercera.- Aquest  Reglament  entrarà en vigor el dia de la  seua  publicació íntegra  en  el  
Butlletí  Oficial  de   la  província, romanent en vigor fins  la  seua modificació o derogació 
expressa per l'Ajuntament en Ple. 
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 DILIGENCIA.-  Per  fer  constar que aquest Reglament de l’Ús de les Instal·lacions 

Esportives del Poliesportiu Municipal de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna,  ha estat  
aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 03 de maig  de 2004, acord elevat 
a definitiu per Decret de l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2011. Certifique. 

 
                     Benifairo de la Valldigna, 05 de setembre de 2011 
                                               El Secretari 
 
 
 
 
 

Salvador Casanova Ferrer 


