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TITULO PRELIMINAR
1

ARTIGO 1. OBXECTO

É obxecto do presente regulamento a regulación do uso e funcionamento da Piscina e
instalacións deportivas complementarias de titularidade do Concello de A Pastoriza, así como
os dereitos e obrigas das persoas usuarias das mesmas.
O presente regulamento será de aplicación á totalidade das instalacións e nas actividades
nelas desenvolvidas nos termos establecidos no mesmo.

TITULO 1 DISPOSICIONS XERAIS
2

ARTIGO 2. CONCEPTO

1. Considérase Piscina Municipal a aquel edificio, dependencia, recinto, campo, pistas e
dotacións anexas cuxa titularidade ostenta o Concello da Pastoriza, destinado especificamente
á práctica deportiva da natación e á cultura física e lecer deportivo, incluíndo as zonas de
equipamento, complementarias ou funcionalmente necesarias para o desenvolvemento da
actividade deportiva.
2. Serán equiparables, a efectos de aplicación do presente regulamento, os espazos que,
carecendo do carácter propio de instalacións deportivas, circunstancialmente habilítense como
escenario de actividades deportivas relacionadas coas actividades propias da Piscina Municipal
así como as instalacións deportivas que sen ser de titularidade municipal, poidan ser, en
calquera momento cedidas por calquera título xurídico, ao Concello da Pastoriza para a súa
xestión. Neste suposto, as citadas instalacións rexeranse polo establecido no presente
regulamento salvo que o instrumento de cesión establecese un réxime propio de xestión.

3

ARTIGO 3. CALIFICACIÓN XURÍDICA

1. De conformidade co establecido na normativa autonómica sobre bens das entidades locais,
a Piscina Municipal e instalacións complementarias futuras terán a cualificación de bens de
dominio público, afectos ao uso público ou á prestación do servizo público do deporte.
2. A Piscina Municipal, independentemente da forma de xestión, será de acceso libre para toda
a cidadanía, de forma individual ou colectiva, sen outras limitacións que as establecidas nas
leis ou neste regulamento. En consecuencia, pode ser utilizadas tanto polas persoas físicas
como as persoas xurídicas, sen ningún condicionante de territorialidade nin empadroamento.
3. Con todo, o acceso á instalacion estará condicionado polo seu aforamento e polas
limitacións de capacidade que coyunturalmente establézanse, e ao pago dos prezos públicos
vixentes establecidos para a actividade, cando cumpra.
Así mesmo, estará condicionado pola normativa específica aplicable en caso de actividades e
espectáculos con asistencia de público e de acordo coa orde de preferencia previsto por este
regulamento.
4. A Piscina Municipal da Pastoriza é unha instalación de servizo público xestionadas polo
Concello A Pastoriza. Dita xestión, por tanto será sen ánimo de lucro, aúnque poderán ser
contratadas unha ou varias actividades propias do servizo a mercantís especializadas a través
dun contrato de servizos e nunca a través dunha concesión. O obxectivo fundamental do
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Concello de A Pastoriza é conseguir a maior calidade no servizo prestado e a máxima
rendibilidade social.

4

ARTIGO 4. CLASIFICACIÓN DA INSTALACIÓN

En atención ás súas características e condicións de utilización, as instalacións deportivas
municipais en xeral, poden clasificarse en instalacións públicas de uso regrado e de uso aberto.
A Piscina Municipal da Pastoriza considérase de uso regrado, pois estará sometida a un réxime
específico de utilización, conforme a criterios de prelación e, segundo os casos, coa
obrigatoriedade de satisfacer os prezos establecidos polo uso das mesmas.
Calquera outra instalación deportiva, similar ou non, que poida existir, que se use sen ningún
condicionante, será considerada como de uso aberto e quedará excluída do presente
regulamento.

5

ARTIGO 5. USO

1. A Instalación da Piscina Municipal estará dedicada á práctica da actividade físico-deportiva
escolar, ao deporte de esparexemento ou de lecer e tempo libre da cidadanía en xeral, así
como ao deporte de competición do nivel adecuado ás características da instalación e aos
requirimentos da competición de que se trate.
2. Na instalación, como norma xeral, só poderán practicarse os deportes aos que
especificamente estea destinada a mesma e previa autorización municipal, aqueloutros cuxo
exercicio resulte tecnicamente posible.
3. Con independencia dos usos deportivos pertinentes, tamén poderán autorizarse nas
instalacións deportivas municipais, outras actividades non deportivas que resulten compatibles
coas infraestruturas existentes e en Ias condicións particulares que se determinen, procurando
que non interfiran no funcionamento normal das mesmas. Por exemplo, eventos, entrega de
premios, celebracións ou calquera outra actividade de carácter non meramente deportivo.
4. Todos os cidadáns teñen dereito a acceder á Piscina Municipal e resto das instalacións en
condicións de igualdade, coas limitacións e requisitos establecidos nesta ordenanza reguladora
e toda aquela normativa aplicable ás piscinas de uso público, sen prexuízo do dereito do
Concello ou entidade xestora, no seu caso, de restrinxir ou suspender, para períodos puntuais
o acceso á condición de abonado ou á mesma instalación, cando circunstancias de
salubridade, hixiene ou superación da capacidade real das instalacións fágano necesario para
manter a calidade do servizo.

TITULO 2. SOLICITUDES E ACCESO AS INSTALACIONS.
6

ARTIGO 6. AMBITO TEMPORAL

A apertura e funcionamento da Piscina Municipal, de uso regrado, guiarase polo calendario,
horarios e usos que se establezan anualmente.
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4

7

ARTIGO 7. NORMAS DE USO

1. O uso das instalacións da Piscina Municipal e instalacións complementarias, de uso regrado,
leva o pago do prezo público establecido na correspondente norma reguladora.
2. As instalacións, conforme ás normas recollidas neste regulamento, poderanas usar as
persoas físicas ou xurídicas.
3. En calquera caso, está prohibido a exhibición ou uso nas instalacións deportivas municipais
dos seguintes obxectos:
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•

Pancartas, símbolos, emblemas ou lendas, que polo seu contido ou significado poidan
incitar á violencia.

•

Armas ou obxectos utilizables como armas.

•

Bengalas ou fogos de artificio.

•

Aqueles obxectos ou instrumentos que se establezan regulamentariamente

ARTIGO 8. SOLICITUDES E AUTORIZACIONS

1. Toda utilización da Piscina Municipal e resto de instalacións, de uso regrado contará,
preceptivamente, coa debida autorización.
2. Para usos deportivos dun só día, ou fracción de día, as persoas interesadas solicitarán
directamente na instalación a utilización da mesma nos horarios dispoñibles, sen outro requisito
que o de poñerse en contacto coa instalación para solicitar e abonar por adiantado, o importe
do prezo fixado. Os prazos e condicións marcaranos as normas anuais de utilización e
calendario das mesmas. Neste caso, será o único no que o abono da utilización da instalación
realizarase por adiantado e na propia instalación.
3. Para usos non contínuos, entendéndose por tal aquel cuxa petición de uso o sexa por unha
duración inferior ao mes, a solicitude de utilización deberá realizarse por escrito nas oficinas
que o Concello habilite para tal fin. O abono do prezo efectuarase unha vez autorizado o uso e
con carácter previo a este.
4. No caso de usos contínuos ou de tempada, estarase ante a catalogación de abonado. O
concepto de abono insta a favorecer a aquelas persoas que pretendan facer un uso continuado
da instalación, gozando de vantaxes económicas respecto da utilización puntual ou
discontínua, polo que devandito abono terá a consideración de persoal e intransferible e
proporcionará liberdade de acceso e horarios en tanto o abonado estea ao corrente dos seus
pagos mensuais. Con todo, a condición de abonado non supón garantía de acceso ás
instalacións, baño libre ou ximnasio cando a capacidade non o permita, polo que estará
condicionado polas mesmas premisas de capacidade que calquera outra modalidade de
entrada.
Para inscribirse como abonado da instalación o interesado deberá formalizar a folla de
inscrición de forma telemática a través a pagina web do Concello da Pastoriza ou de forma
presencial nas oficinas municipais que se sinalen. Unha vez aprobada a solicitude, polo órgano
municipal competente, o solicitante poderá iniciar o goce das instalacións despues de asinar
xunto coa solicitude de abono, o regulamento de utilización como proba do seu coñecemento e
compromiso de cumprimento.
Quen o desexe poderá darse de baixa, na data que considere oportuno, comunicándoo por
escrito ao Concello antes de finalizar o período mensual para o que xa satisfixo a cota por
adiantado.
O pago das cotas fixadas realizarase sempre por adiantado a través de domiciliación bancaria.
En ningún caso autorizarase o pago das cotas mensuais en man nas instalacións da piscina.
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Os recibos pasaranse ao cobro entre os días 1 e 5 de cada mes. Cando un recibo sexa devolto
pola entidade bancaria, dita incidencia poderá ser resolta mediante o pago en efectivo da cota
nas oficinas municipais e nunca na recepción da piscina municipal, debendo, neste caso
abonar o interesado os gastos de tramitación ocasionados.
Calquera cambio nos datos persoais facilitados ao Concello, ou entidade xestora no seu caso,
deberán ser notificados nas oficinas municipais habilitadas, ben persoalmente ou por escrito
así como telemáticamente na pagina web do Concello.
A condición de abonado perderase cando se incumpra a obrigación de pago nos prazos
determinados para o efecto no recibo que periodicamente emitirá o Concello. Igualmente, o
Concello poderá retirar de oficio a condición de abonado a aquel usuario que incumpra de
forma reiterada as normas de conduta sinaladas neste Regulamento e demais normativa
aplicable.
O Concello permitirá a anticipación do pago do importe dun ou de todos os recibos periódicos
correspondentes a un exercicio.
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ARTIGO 9. FÓRMULAS DE ACCESO

A piscina municipal atópase a disposición de todos os cidadáns que pretendan realizar
actividades acuáticas, ou calquera outra actividade para a que se dispoña da dotación e
eqeuipamiento adecuado.
De forma individual poderá limitarse o acceso e o uso das instalacións naqueles casos nos que
se contraveña o establecido por norma legal ou algúns aspectos contidos nesta Ordenanza.
Existirá un aforamento limitado en función das instalacións, tanto no vaso como no recinto, de
acordo co previsto no Decreto 103/2005, do 6 de maio, da Xunta de Galicia polo que se aproba
a normativa hixiénico-sanitaria para piscinas de uso público. E polo Real Decreto 742/2013 do
27 de setembro polo que se establecen os criterios técnico – sanitarios das piscinas de uso
público.
O acceso á piscina municipal pode realizarse mediante os seguintes procedementos:
a) Adquisición de entradas. Para un só uso. Expediranse no momento de acceder á
instalación e serán válidas exclusivamente para o tempo en que a persoa permaneza no
interior do recinto. Deberá gardarse ata que se abandone o recinto. Deberá presentarse aos
empregados da instalación sempre que estes solicíteno.
Os nenos menores de 12 anos accederán acompañados por persoas que se responsabilicen
deles durante todo o tempo que permanezan no interior do recinto.
b) Adquisición de bonos-piscina. Considérase usuario de bono piscina a toda persoa que
faga uso das piscinas mediante a adquisición dun documento (bono) que habilita para o
número de baños que se estableza. A validez de cada un dos usos a que dá dereito o bonobaño será a mesma que a establecida para o caso das entradas individuais.
O período de validez dos bonos-baños será o do ano natural en que se haxan expedido. Con
todo, o Concello poderá acordar a ampliación do prazo de vixencia a un período determinado
da tempada seguinte. Aínda esgotado, o bono-baño deberá gardarse ata que se abandone o
centro e deberá presentarse aos empregados sempre que estes requírano.
O bono – baño non dará dereito á utilización de ximnasio, sala polivalente ou calquera outra
instalación complementaria.
c) Posesión de carné de abonado. Considérase abonado da piscina municipal aquela persoa
ou grupo de persoas que, cursando expresamente ante o Concello a súa solicitude de
inscrición neste colectivo, fose inscrito no mesmo e desembolsado os pagos establecidos para
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o efecto polo Concello. As categorías de abonados serán as establecidas na ordenanza fiscal
reguladora da taxa.
O período de validez do abono será o que se estableza na ordenanza fiscal reguladora da taxa,
independentemente da tempada de apertura das instalacións.
Para o acceso polo procedemento a) anteriormente citado deberán obterse os
correspondentes nos despachos de billetes das instalacións.

tickets

Para o acceso polo procedemento b) anteriormente citado, o usuario debe obter previamente
os bonos polo período solicitado nas oficinas municipais e presentalos no acceso á instalación
no que de forma automática iranse descontando os accesos consumidos.
Para o acceso dos abonados establécese como requisito a exhibición do carné actualizado no
pago de cotas. Os carnés de abonado son persoais e intransferibles e autorizan, estando
vixentes, ao uso e goce das piscinas municipais e as súas instalacións complementarias nos
seus períodos de apertura ao público. Pódense establecer na ordenanza fiscal abonos
limitados para o uso exclusivo do ximnasio sen dereito ao uso da piscina, nin instalacións
complementarias.
Nos supostos de realización de competicións na piscina corresponderá á entidade
organizadora das mesmas o control da orde no recinto, tanto na zona de vasos, como
vestiarios e bancada, responsabilizándose do adecuado uso das instalacións.
O Concello se reserva a facultade de solicitar o Documento Nacional de Identidade ou calquera
outro documento acreditativo da personalidade a todas as persoas que accedan á piscina
municipal polo xestionada.

TITULO 3. NORMAS XERAIS DE USO
10 ARTIGO 10. MEDIDAS HIXIÉNICO - SANITARIAS
A regulación das condicións hixiénico-sanitarias das piscinas municipais corresponde á Xunta
de Galicia, de conformidade co previsto no Decreto 103/2005, do 6 de maio, polo que “se
establece a regulamentación técnica e sanitaria dás piscinas de uso público”. Así como no
Real Decreto 742/2013, do 27 de setembro, polo que se establecen os criterios técnicosanitarios das piscinas. (BOE 244 do 11 de outubro de 2013)

11 ARTIGO 11. DIAS DE APERTURA
A Piscina Municipal cuberta de A Pastoriza abrirá todos os días do ano incluídos domingos e
festivos e o mes de agosto.
Establecerase a diferenciación entre tempada de verán (xullo e agosto) e tempada de inverno
(resto do ano), nas que se modificará o horario de apertura e peche segundo reflíctese no
apartado seguinte correspondente aos horarios de apertura e peche da instalación.
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12 ARTIGO 12. HORARIOS DE APERTURA
Estes horarios poderán sufrir modificacións segundo as consideracións ou necesidades do
servizo.
Na determinación do horario terase en conta o interese xeral, propiciando unha amplitude no
mesmo que permita albergar o maior número de usuarios. Os usos que se determinen para a
piscina municipal, en función da demanda existente, figurarán nun cuadrante situado nun lugar
perfectamente visible, na zona de acceso á piscina, de tal forma que cada usuario coñeza con
claridade, no momento do acceso, os usos existentes e as posibilidades de baño.
Os cuadrantes de utilización reflectirán os usos reais da piscina, podéndose proceder á súa
modificación cando razóns de interese público así o aconsellen.
O Concello anunciará oportunamente os peches das instalacións, por motivos de limpeza,
realización de labores de mantemento e renovación da auga dos vasos e outras causas.
Previa solicitude, con polo menos sete días de antelación, e de forma xustificada o Concello da
Pastoriza poderá proceder á apertura da instalación entre as 13:30 e as 15:00 por un período
de tempo determinado. Así mesmo e coa mesma necesidade de solicitude previa e
sobradamente xustificada, o Concello poderá autorizar a apertura da Piscina os domingos e
festivos entre as 14:00 e as 22:00.
Os usuarios da piscina poderán acceder á instalación dentro do horario fixado. Deberán
abandonar as instalacións como máximo 20 minutos despues do horario fixado de peche.
Os horarios de apertura serán os seguintes:

12.1

TEMPADA DE INVERNO

Contempla a tempada de inverno desde o 1 de setembro ata o 30 de xuño ambos inclusive.

12.1.1 DE LUNS A SABADO
Horario de mañan: de 11:00 a 13:30
Horario de tarde: de 15:00 a 22:30

12.1.2 DOMINGOS E FESTIVOS
Horario de mañan: de 10:00 a 14:00

12.2

TEMPADA DE VERAN

Contempla a tempada de veran desde el 1 de xullo ata o 31 de agosto ambos inclusive.

12.2.1 DE LUNS A SABADO
Horario de mañan: de 10:30 a 13:30
Horario de tarde: de 15:00 a 23:00

12.2.2 DOMINGOS E FESTIVOS
Horario de
mañan: de 10:00 a 14:00
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13 ARTIGO 13. AFORAMENTO
Todo novo proxecto de construción dunha piscina ou de modificación construtiva do vaso, que
se inicie a partir da entrada en vigor do Real Decreto 742/2013 do 27 de setembro, deberá
seguir o disposto no Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código
Técnico da Edificación e no Real Decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios. Ademais rexerase por calquera outra
lexislación e norma que lle fose de aplicación.
Segundo o Decreto 103/2005 do 6 de maio, excepto nos vasos infantís, definidos no artigo 2º,
o número máximo de bañistas virá determinado pola superficie de cada vaso, de tal maneira
que nos momentos de máxima concorrencia cada bañista dispoña polo menos de tres metros
cadrados nos vasos de piscinas. Considerando a superficie dos vasos de 320,4 m2, estímase
unha utilización compaxina de 107 persoas.
Na seguinte táboa preséntanse as superficies e a ocupación máxima prevista en cada unha
delas:

LOCAL

SUPERFICIE M2

OCUPACIÓN MÁXIMA

VESTIBULO

63

31

XIMNASIO

111

22

ADMINISTRACION

10

1

VASOS

320

107

PRAIA PISCINA

458

70

VESTIARIOS

148

74

SALA USOS MULTIPLES

90

60

ASEOS

15

2

A capacidade máxima de uso compaxino de cada unha das zonas deberán estar expostas en
zonas visibles de cada unha das zonas e ser respectadas porm todos os usuarios.

14 ARTIGO 14. NORMAS DE USO DA PISCINA
•

A determinación dos usos que albergará cada piscina corresponderá á concellería de
deportes.

•

Os usuarios de baño libre contarán, como norma xeral, cun número de rúas igual á
superficie que abarque a metade do vaso de piscina.
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•

O vaso pequeno, concibidos para o ensino e rehabilitación utilizaranse prioritariamente
para a aprendizaxe da natación ou para a rehabilitación, reservándose, se for
necesario, para uso exclusivo dos programas de referencia.

•

As distintas zonas das piscinas, que albergarán diferentes modalidades de baño,
estarán delimitadas por corcheras, que diferenciarán as rúas que se determinen para
cada uso.

•

O persoal socorrista da instalación, que estará identificado, será o responsable de facer
cumprir a todos os usuarios as normas de uso desta, podendo, no seu caso, expulsar
do recinto a quen incumpra o contido desta Ordenanza.

•

Considérase imprescindible a utilización de bañador na zona de baño e obrigatorio o
uso da ducha antes de acceder á mesma. Non está autorizado o acceso á zona de
baño con vestido e calzado de rúa. A estes efectos enténdese por "zona de baño" a
constituída polos vasos e as plataformas ou paseos anejos aos mesmos, é dicir, a
denominada praia da piscina.

•

Na zona de baño non se permitirá o uso de calquera elemento, que poida supoñer un
perigo para o resto das persoas, a xuízo do persoal de control e vixilancia, nin a
colocación de hamacas nin outros útiles que molesten nas zonas de tránsito.

•

Como medida de saúde e hixiénica non se permite o acceso ao recinto da piscina a
persoas con enfermidades infectocontagiosas, salvo informe médico en sentido
contrario.
Será obrigatorio, ademais do bañador, o gorro de baño, e será recomendable o uso de
chancletas.

•

Non está permitido correr para tirarse á auga, nin empuxar, así como tampouco,
ningunha outra actividade antihigiénica ou que poida molestar o baño normal das
demais persoas.

•

Na auga, non está permitido introducir balóns, colchóns, aletas, lentes de mergullo ou
outros obxectos que poidan incomodar ao resto de bañistas, salvo situacións especiais
en que a utilización dos devanditos elementos veña esixida por algunha actividade
programada ou resulte procedente a xuízo do persoal responsable das instalacións.

•

Con todo, estarán permitidas lentes de natación e na piscina de chapoteo flotadores,
burbullas ou manguitos. Así mesmo, nos cursos permitirase o uso de flotadores,
táboas de natación e outros útiles dedicados á aprendizaxe da natación.

•

Non se permitirá o acceso á piscina dun número de bañistas superior ao determinado
como límite pola normativa vixente, podendo establecerse quendas de utilización, se
fose necesario, para dar cabida a todas as persoas que demanden o servizo.

•

Non se permitirá o baño na piscina de menores de 6 anos, agás que acudan
acompañados dos seus pais, nais, titores ou responsables, ou por razón de asistencia
a cursos ou formando parte de grupos organizados de escolares ou clubs e
asociacións sempre que acudan coa persoa responsable do devandito club ou
asociación.

•

Salvo que circunstancias ocasionais aconsellen outra fórmula, a utilización da piscina
será por rúas, como criterio xeral, e con programación horaria, que aparecerá exposta
publicamente á entrada das instalacións e na propia piscina. O número máximo de
usuarios por rúa será de 12. Para ese efecto, poderán habilitarse rúas para cursos,
adestramentos deportivos, natación de persoas usuarias e baño libre, de modo que
cada tipo de persoa utilice as rúas e horarios asignados para un mellor aproveitamento
da piscina.

•

Na rúa de natación nadarase polo lado dereito sen deterse. Para descansar non se
poderá permanecer nos extremos da rúa, debendo saír a rúa de baño libre.
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•

Se se dispuxese de máis dunha rúa de natación cada persoa utilizará a que
corresponda ao seu nivel co fin de non importunar aos demais.

•

Na rúa de baño libre poderase practicar o exercicio da natación en calquera estilo, sen
prexudicar ao resto das persoas e cumprindo as disposicións vixentes para piscinas
cubertas.

•

Ningún usuario poderá bañarse se ten feridas abertas ou infeccións na pel ou vista.

•

Non se permite a entrada de animais.

•

Non se permite fumar, comer nin beber en ningún lugar da instalación, excepto nas
zonas habilitadas para iso.

•

Os socorristas son os responsables directos da piscina. Os usuarios deberán dirixirse a
eles para calquera información ou ante calquera incidencia.

15

ARTIGO 15. NORMAS DE USO DOS VESTIARIOS
•

Cada colectivo utilizará o espazo que teña reservado. Non se permitirá o acceso aos
vestiarios ás persoas que non vaian facer uso das instalacións, con excepción dos
acompañantes dos cursillistas que, pola súa idade ou condicións, non sexan capaces
de desvestirse nin vestirse con autonomía.

•

Non se permitirá no interior do edificio de vestiarios a práctica doutra actividade que
non sexa a específica en función do seu deseño e dos elementos que conteña.

•

Queda expresamente prohibida a realización de actividades que perturben ou molesten
aos demais usuarios ou poidan supoñer perigo para os elementos da instalación.

•

Non deberá permanecer no interior das instalacións máis do tempo necesario para a
realización das actividades propias dos elementos que conteña.

•

Para a utilización de armarios ou despachos de billetes con chave será necesario
deixar na recepción o carné de abonado, cursillista ou de identidade, segundo
proceda.

•

Estará prohibido o uso de botellas de cristal nas duchas.

•

Será obrigatorio o uso de zapatillas de goma, ou calzado de baño persoal nos locais
destinados a vestiarios e aseos.

16 ARTIGO 16. NORMAS DE USO DO XIMNASIO E SALA POLIVALENTE
As salas polivalentes e ximnasios, réxense polos principios xerais como instalacións deportivas
básicas.
No uso da sala de musculación establécense as seguintes limitacións, prohibicións e
recomendacións específicas:
•

Queda prohibida a entrada e utilización dos aparellos a menores de 16 anos que non
vaian acompañados dun profesor ou profesora de educación física.

•

Á sala de musculación soamente poderán acceder as persoas que vaian realizar a
actividade.

•

Non se poderán introducir na sala de musculación bolsas, mochilas ou calquera outro
elemento innecesario para o desenvolvemento da actividade ou que poidan constituír
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molestia para os demais usuarios ou inconveniente para o réxime de funcionamento da
instalación.
•

Por razóns de seguridade e hixiene, recoméndase a utilización de luvas e é obrigatorio
o uso de toallas ou elementos sustitutivos.

•

Despois do uso dos materiais deixaranse no seu lugar designado.

•

Respectarase o lugar marcado como zona de pesos libres.

17 ARTIGO 17. CURSOS E ACTIVIDADES FORMATIVAS
Todos os cursos e actividades formativas organizadas polo Concello de A Pastoriza serán
impartidos por monitores cualificados, que deberán permanecer no recinto durante todo o seu
horario lectivo.
Os dias festivos que coincidan con cursos, non serán recuperables para outra actividade.
Será obrigatoria a presentación do carné específico de
control de acceso.

cursista na recepción para o seu

As persoas receptoras de cursos non poderán introducirse á auga nin inicarán a súa actividade
ata se sexan autorizadas polo monitor, manteniendose no lugar que previamente monitor ou
socorrista asígnenlles.
A baixa voluntaria dalgún curso comunicarase por escrito ao Concello antes do último día de
cada mes.
Os curso deberán respectar escrupulosamente o horario establecido para cada actividade
docente.
Durante os cursos só se poderá utilizar o material con autorización expresa de monitor
responsable ou socorrista, debendo ser devolto ao seu sitio ao finalizar a actividade.
Os usuarios de cursos podran facer uso da piscina durante o tempo destinado á actividade
podendo acceder ás instalacións dez minutos antes da hora prevista de inicio e abandonala 20
minutos despues da hora prevista de finalización da actividade docente.

18 ARTIGO 18. CUSTODIA DE OBXECTOS O EQUIPAXES
O Concello de A Pastoriza non responderá dos obxectos persoais que se extravíen ou
deterioren no recinto das instalacion da Piscina Municipal e aconsella acudir a esta sen
obxectos de valor.
No caso de que se conte con taquillas automáticas, será responsabilidade de quen usa a
mesma, que ha de custodiar a chave, do mesmo xeito que será a súa responsabilidade a
custodia da identificación de guardarropía, non sendo responsabilidade do Concello as
consecuencias derivadas da perda da identificación de guardarropía ou da chave da taquilla.
En caso da perda da chave da taquilla ou do obxecto identificador da guardarropía, esperarase
ao final do día, para proceder a abrir a taquilla e devolver o contido, salvo que exista certeza de
que a persoa que reclama é a auténtica dona das pertenzas.
Queda prohibida a ocupación das taquillas dun día para outro, en tal caso, ao peche da
instalación, o persoal procederá á retirada dos obxectos que nela atópense tratándoos como
obxectos perdidos.
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Os obxectos recolleitos na instalacion estarán depositados nas oficinas desta durante un
período de quince días, transcorrido o cal, pasarán á oficina municipal de obxectos perdidos.

19 ARTIGO 19. PUBLICIDADE NAS INSTALACIONS
A Piscina Municipal poderá dispoñer de espazos ou zonas destinados a publicidade, que o
Concello de A Pastoriza determinará e asignará libremente.
A concesión de uso da instalacion deportiva municipal non implica a de aproveitamento
publicitario das mesmas.
A publicidade que figure nas instalacións aterase ás disposicións vixentes sobre a materia e
requirirá, preceptivamente, conformidade municipal.
Quen sexa titulares da cesión de uso da instalacion, para celebración de acontecementos
deportivos ou non deportivos, poderán beneficiarse por autorización ou concesión municipal do
aproveitamento publicitario das zonas habilitadas para o efecto. Con todo, só poderán negociar
publicidade para o tempo de desenvolvemento dos seus respectivos actos públicos e nos
lugares que expresamente se lles asigne, correndo da súa conta todas as operacións e os
custos que se deriven do aproveitamento.
Non se poderá colocar publicidade nos lugares interiores de tránsito da instalación (vestíbulo,
corredores, etc.), salvo, excepcionalmente e con autorización expresa.

20 ARTIGO20. EXPLOTACIÓN DE CONSUMIBLES
O dereito de explotación de artigos consumibles no recinto das instalacións deportivas
municipais pertence ao Concello de A Pastoriza, podendo ceder, con todo, o aproveitamento
desta clase de explotación na forma que estime procedente.
En tal caso, o cesionario observará o cumprimento da normativa correspondente e moi
especialmente a aplicable ao despacho e consumo no interior das instalacións deportivas de
bebidas alcohólicas e tabaco.
Queda prohibido introducir e utilizar no recinto das instalacións envases e recipientes de cristal
ou de calquera outro material considerado perigoso

TITULO
4.
DEREITOS,
ESPECÍFICAS

OBRIGAS

E

PROHIBICIONS

21 ARTIGO 21. DEREITOS DAS PERSOAS USUARIAS
Todas as persoas usuarias posuirán idénticos dereitos respecto ao uso e goce das
instalacións, que se concretan nos seguintes:
•

Utilizar as instalacións deportivas municipais da piscina e outras, conforme ao
calendario, horario e demais condicións de uso.

•

Ser tratadas con respecto e deferencia polo persoal que presta os seus servizos na
instalación deportiva.
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•

Formular ao Concello da Pastoriza cantas peticións, suxestións ou queixas consideren
oportunas sobre o funcionamento da instalación.

•

Esixir do concello o cumprimento de canto dispoña a normativa aplicable.

•

Colaborar no bo mantemento da instalación por medio da comunicación coa persoa
responsable dos defectos observados, así como coas súas suxestións.

•

Solicitar a identificación de calquera das persoas empregadas ou responsables das
instalacion deportiva, para os efectos de realizar as reclamacións correspondentes.

•

Calquera outros dereitos que veñan recoñecidos pola lexislación vixente e polo
disposto neste regulamento

22 ARTIGO 22. OBRIGAS DAS PERSOAS USUARIAS
•

O acceso á Piscina Municipal e instalacións complementarias supón a aceptación da
totalidade das normas comprendidas neste regulamento.

•

Toda persoa interesada na utilización das instalacións deportivas está obrigada a
solicitar autorización de uso, segundo o procedemento fixado e abonar o prezo público
correspondente dentro dos prazos e forma establecida.

•

Coas excepcións que en cada caso poidan determinarse, a cesión de uso das
instalacións municipais non inclúe a subministración e utilización de material deportivo,
polo que este deberá ser achegado polas propias persoas usuarias e axustarse en
todas as súas características ás condicións regulamentarias establecidas para a
modalidade deportiva de que se trate.

•

Todas as persoas usuarias están obrigados á estrita observancia das normas
establecidas na instalación deportiva. Devandito cumprimento será esixido polo persoal
encargado das instalacións, como responsable de cumprir e facer cumprir directamente
as disposicións vixentes.

•

As persoas usuarias das instalacións manterán en todo momento actitudes de
consideración e respecto cara aos demais e cara ao persoal encargado das mesmas.
Na súa relación con estes últimos estarán obrigados ao cumprimento de cantas
instrucións ou observacións reciban sobre a boa orde e funcionamento das
instalacións, e sobre a disposición e utilización de materiais e dotacións.

•

O incumprimento das presentes normas, así como os actos de vandalismo e mal
comportamento, poderán dar lugar ás sancións previstas neste regulamento, así como
á reparación, reposición e/ou abono dos danos ocasionados.

•

En caso de persoas usuarias pertencentes a Clubs ou Sociedades Deportivas, estes
serán responsables subsidiarios do comportamento dos seus membros.

23 ARTIGO 23. RESPONSABILIDADES DAS PERSOAS USUARIAS
•

Las personas usuarias deberán dejar las instalaciones utilizadas en perfecto estado
para el uso siguiente. Por otra parte, asumirán la responsabilidad plena y directa por
los daños y perjuicios que se produzcan en las instalaciones durante la utilización de
estas, así como los ocasionados en las demás dependencias del local o edificio y los
sufridos por personas físicas como consecuencia de la actividad autorizada.
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•

Se considerará responsable directo del uso realizado al titular de la autorización, salvo
que acredite la representación que ostenta, en cuyo caso la responsabilidad recaerá
sobre el representado.

•

La seguridad de los menores de edad es responsabilidad única de sus padres, madres
o de las personas adultas que los acompañen, quienes también se harán responsables
en caso de incumplimiento por aquéllos de las normas de funcionamiento de las
instalaciones deportivas municipales.

•

El Ayuntamiento de A Pastoriza no se hará responsable ante las pesonas usuarias en
caso de accidentes o desperfectos que puedan sufrir estas, derivados de su propio
incumplimiento de las presentes normas o de una utilización inadecuada o imprudente
de las instalaciones deportivas.

•

Las personas usuarias de las instalaciones deportivas municipales serán responsables
de los daños o lesiones que ocasionen tanto a las instalaciones como a terceros.

TITULO 5. REXIME SANCIONADOR
24 ARTIGO 24. CUESTIONS XERAIS
O incumprimento do disposto no esta Ordenanza será obxecto de sanción administrativa, sen
prexuízo das responsabilidades civís, penais ou doutra orde que puidesen concorrer.
Para a gradación das sancións terase en conta a gravidade da infracción, a reincidencia e os
prexuízos ocasionados aos usuarios e ás instalacións.
Con independencia das sancións as infraccións poderán dar lugar á expulsión do recinto, con
posterior perda, no seu caso, da condición de abonado, usuario de bono piscina ou cursillista.
Con independencia da imposición das sancións procedentes, se algunha infracción levase
aparellado unha deterioración, rotura ou dano dalgún elemento da instalación deportiva, o
infractor deberá abonar o importe das reparacións ou reposicións de materiais que haxan de
realizarse.
Para todos os efectos, terán a consideración de responsables subsidiarios dos danos
producidos as entidades organizadoras da actividade ou, no seu caso, aquelas que efectuasen
o aluguer de uso da piscina. As reincidencias na comisión de infraccións poderán dar lugar á
anulación ou suspensión temporal das reservas que se puideron conceder ás devanditas
entidades.

25 ARTIGO 25. REXIME XURÍDICO E PROCEDIMENTO
A esixencia de responsabilidade pola comisión de infraccións, tipificadas neste regulamento,
axustarase ao procedemento legal e regulamentariamente establecido para o exercicio da
potestade sancionadora.
Cando o órgano competente para iniciar o procedemento sancionador tivese coñecemento de
que os feitos, ademais de poder constituír unha infracción administrativa, puidesen ser
constitutivos dunha infracción penal, comunicarao ao órgano xudicial competente, absténdose
de proseguir o procedemento sancionador, unha vez incoado, mentres a autoridade xudicial
non se pronunciou.
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Durante o tempo que estivese en suspenso o procedemento sancionador, entenderase
suspendido, tanto o prazo de prescrición da infracción, como a caducidade do propio
procedemento.

26 ARTIGO 26. CLASIFICACIÓN DAS INFRACCIONS
As infraccions clasificaránse en leves e graves, tal e como se sinala a continuación:

26.1

INFRACCIONS LEVES
•

Incumprimento das normas específicas de uso da instalación.

•

O trato incorrecto a calquera persoa usuaria ou persoal da instalación.

•

O uso de carné ou pase por persoa diferente ao titular deste.

•

A práctica de xogos ou deportes en áreas non destinadas para o efecto.

•

Calquera outro incumprimento das obrigas, prohibicións ou limitacións establecidas
nesta normativa que non sexan graves ou moi graves.

26.2

INFRACCIONS GRAVES
•

Furtar, roubar ou deteriorar intencionadamente as instalacións, equipamentos, material
deportivo ou pertenzas e obxectos das persoas usuarias.

•

Non atender de forma reiterada ás indicacións que as persoas responsables establezan
para o bo funcionamento das instalacións.

•

O incumprimento da prohibición establecida da exhibición ou uso nas instalacións
deportivas municipais dos seguintes obxectos: pancartas, símbolos, emblemas ou
lendas que polo seu contido ou significado poidan incitar á violencia, armas ou
obxectos utilizables como armas, bengalas ou fogos de artificio.

•

A alteración da orde no interior das instalacións.

•

A comisión de tres infraccións leves

27 ARTIGO 27. SANCIONS
Os actos constitutivos de infracción serán sancionados tal e como se dispón neste artigo.
Para a graducacion das sancións se tendran en conta a intencionalidade, neglixencia ou a
gravidade da acción cometida.
•

Como consecuencia das infraccións leves, poderase impoñer a oportuna sanción
consistente no apercibimiento por escrito, ou a perdida da condicion de persoa
usuaria por un prazo de ata 15 días.

•

Como consecuencia das infraccións graves, poderase impoñer a oportuna sanción
consistente na perdida da condicion de persoa usuaria por un prazo de ata 30 dias, ou
na perdida definitiva da citada condicion de persoa usuaria.

A perdida da condicion de persoa usuaria como consecuencia da imposicion dunha sanción,
levará a perdida do prezo que este abonase para o uso da instalacion.
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Con todo, no caso de que a persoa usuaria actúe de forma notoriamente contraria ao presente
regulamento e faga caso omiso das amoestacións verbais efectuadas, o persoal responsable
das instalacións está facultado para esixirlle o abandono das mesmas, sen prexuízo das
posteriores accións que resulten aplicables.
En caso de incumprimento, e con independencia da sanción que, no seu caso, resulte aplicable
pola comisión dunha infracción, a persoa usuaria deberá proceder á reparación, reposición
e/ou abono dos danos causados.
O Concello executará, á conta do obrigado, os actos precisos para repoñer as cousas ao
estado en que se atopaban antes da infracción, se aqueles non fosen desenvolvidos polo
infractor. A esixencia do custo ao obrigado realizarase de acordo co establecido no
ordenamento xurídico.
Iniciado o expediente sancionador , se podran adoptar en calquera momento do mesmo, as
medidas provisionais imprescindibles para o normal desenvolvemento do procedemento,
asegurar o procedemento da sanción que puediera impoñerse ou evitar a comision de novas
infraccións.
Ademais do anterior, as infraccións serán sancionadas da seguinte forma:
•

Infraccións leves con multa de ata de 200 euros.

•

Infraccións graves con multa de 200 euros a 600 euros

28 DISPOSICIONS DERRADEIRAS
28.1

DISPOSICION DEROGATORIA ÚNICA

Coa entrada en vigor do presente regulamento / ordenanza, queda derrogada a normativa
municipal de igual ou inferior rango que puidese regular ou ter incidencia total ou parcial nesta
materia e estivese en vigor a data presente

28.2

DISPOSICION DERRADEIRA PRIMEIRA

A presente Ordenanza será obxecto de publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia,
entrando en vigor unha vez transcorrese o prazo establecido no artigo 70.2 da Lei 7/1985,
Reguladora das Bases do Réxime Local.
O presente Regulamento / Ordenanza non producirá efectos xurídicos en tanto non fose
publicado integramente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e transcorrese o
prazo establecido para o exercicio pola Administración do Estado ou da Comunidade
Autónoma da facultade de requirimento ás entidades locais en orde á anulación dos seus actos
ou acordos.

28.3

DISPOSICION DERRADEIRA SEGUNDA. NORMATIVA SUPLETORIA

No non previsto neste regulamento será de aplicación o disposto na normativa específica en
materia deportiva, da Xunta de Galicia, así como calquera norma de rango estatal ou
autonómico reguladora de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas e demais
normativa en vigor que resulte de aplicación.
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