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Excel·lentísim Ajuntament de Sagunt
Edicte de l’Excel·lentísim Ajuntament de Sagunt sobre
aprovació definitiva del Reglament Municipal Regulador
de la utilització de les instal·lacions i depèndencies dels
centres escolars públics d’Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Especial i Educació Permanent.
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Sagunt, en sessió ordinària celebrada el
dia trenta de maig de dos mil dèsset, va acordar l’aprovació inicial
del Reglament Municipal Regulador de la utilizació de les instal·
lacions i dependències dels centres escolars públics d’Educació Infantil, Primària, Educació Especial i Educació Permanent.
En compliment del que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, se
sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies
perquè puga ser examinat i es presenten les reclamacions i suggeriments que s’estimen oportunes.
Si transcorregut tal termini no s’hagueren presentant al·legacions, es
considerarà aprovat definitivament tal acord, publicant-se íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província de València per
a la seua entrada en vigor.
“Reglament Municipal Municipa Regulador de la utilització de les
instal·lacions i depèndenciels centres escolars públics d’Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Especial i Educació Permanent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les instal·lacions i dependències dels centres públics d’Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Especial i Educació Permanent
d’Adults es destinen, quasi exclusivament, per a fins acadèmics que
els són propis, la qual cosa representa una infrautilització dels espais
públics existents.
Els centres educatius mencionats són un lloc idoni per a la realització d’activitats, promogudes sense ànim de lucre, de caràcter educatiu, cultural, artístic, esportiu i associatiu, sempre que no interferisquen en les activitats ordinàries dels centres i es garantisca el bon ús
i conservació de les instal·lacions.
Els centres assenyalats són demandats contínuament amb la finalitat
de donar satisfacció a la gran oferta i demanda de les activitats
mencionades.
Atés al que estableix l’Ordre de 27 de novembre de 1984, de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula la
utilització de les instal·lacions i dependències dels centres públics.
En conseqüència, és necessari ampliar la utilització de les instal·
lacions i dependències educatives detallades fora de l’horari escolar,
la qual cosa exigeix regular el procediment per a accedir al seu ús,
garantint, per mitjà de l’ocupació de criteris objectius, que totes els
entitats sol·licitants disposen de les mateixes oportunitats.
TÍTOL I
NORMATIVA GENERAL
Article primer:
L’objecte del present Reglament és regular les condicions d’ús, fora
de l’horari lectiu, de les instal·lacions i dependències dels centres
públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i
Educació Permanent d’Adults, per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o associatives, totes elles
sense ànim de lucre.
Les associacions sol·licitants han d’estar degudament inscrites en el
Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana i/o en el Registre Municipal de l’Ajuntament de Sagunt, sempre que a més
tinguen el seu domicili social o desenvolupen la seua activitat preferentment al municipi de Sagunt.
Article segon:
Per a la utilització de les dites instal·lacions, tindran preferència les
activitats previstes en la Programació General Anual del Centre
(PGA), així com les organitzades per l’associació de pares i mares
d’alumnes.
Article tercer:
Les activitats incloses en la PGA que comporten la utilització de les
instal·lacions del centre fora de l’horari escolar, es remetran al CEM
per al seu coneixement. Qualsevol modificació que influïsca en la
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planificació d’activitats dins del recinte escolar i fora de l’horari
lectiu serà comunicada al Consell Escolar Municipal.
TÍTOL II
UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS PER ENTITATS ALIENES
A LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CENTRE
Article quart:
Sense detriment de les activitats incloses en la PGA, i altres activitats
aprovades pel Consell Escolar del Centre, l’Ajuntament tindrà prioritat per a la utilització de les instal·lacions escolars sobre qualsevol
altra entitat que ho sol·licite. A l’efecte, i a fi de millorar la coordinació entre espais i activitats a realitzar, la direcció dels centres escolars haurà de comunicar-les al CEM.
Una vegada ateses les activitats programades pels centres escolars i
l’Ajuntament, tindran preferència a l’hora d’utilitzar els centres escolars assenyalats les associacions veïnals de la zona on estiga ubicat
el centre.
L’Ajuntament podrà determinar l’obertura de les instal·lacions esportives d’alguns centres educatius, prèvia comunicació a les seues
respectives direccions, per al lliure ús de la ciutadania.
Article cinqué:
Totes aquelles activitats organitzades per entitats alienes al centre
que desitgen fer ús de les seues instal·lacions durant el període lectiu
hauran de sol·licitar-ho per mitjà del corresponent imprés normalitzat, acompanyat de la documentació complementària, disponible en
la seu electrònica de l’Ajuntament de Sagunt (www.sagunt.es).
Les sol·licituds hauran de presentar-se a l’Ajuntament de Sagunt amb
prou antelació perquè puguen ser remeses a la direcció del corresponent centre educatiu, per al seu coneixement i si és procedent
autorització.
En aquells casos en què els centres escolars rebutgen la realització
de l’activitat proposada, hauran de motivar-se les causes, tenint en
compte el que estableix l’article catorze d’aquest Reglament, i comunicar-ho a l’Ajuntament de Sagunt, Departament d’Educació.
Article sisé:
La Presidència del Consell Escolar Municipal autoritzarà o denegarà, per delegació del CEM, la utilització de les instal·lacions del
centre escolar fora de l’horari lectiu. L’autorització o denegació es
notificarà als interessats en el termini màxim de vint dies. Igualment
es comunicarà al CEM.
Article seté:
Les sol·licituds d’ús d’instal·lacions escolars durant el període estiuenc, es presentaran com a termini màxim fins al 15 de juny, a
l’efecte que puga pronunciar-se el centre escolar.
TÍTOL III
CONDICIONS DE SOL·LICITUD I D’UTILITZACIÓ
Article vuité:
Podran presentar la corresponent sol·licitud normalitzada, a disposició en la pàgina web de l’Ajuntament, associacions, fundacions i
entitats sense ànim de lucre. La sol·licitud es presentarà en qualssevol dels registres de l’Ajuntament de Sagunt, per registre telemàtic
o en la forma disposada per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Article nové:
Les sol·licituds d’activitats a realitzar al llarg del curs escolar hauran
de presentar-se abans del dia 15 de setembre. No obstant, després
d’aquesta data podran presentar-se noves sol·licituds, de manera que
la seua autorització estarà condicionada a la disponibilitat d’espais.
Article desé:
Les sol·licituds per a la realització d’activitats ocasionals poden
presentar-se durant el curs escolar amb almenys vint dies d’antelació
a l’inici de l’activitat.
Article onzé:
La sol·licitud, signada per la persona autoritzada a l’efecte, anirà
acompanyada de la documentació següent:
• Fotocòpia del NIF del sol·licitant, qui serà el responsable davant
de l’Ajuntament de l’ús de les instal·lacions que se sol·liciten. Aquesta persona, si fóra necessari, serà la dipositària de les claus de les
instal·lacions per a la seua obertura i tancament i responsable del
control de les entrades i eixides.
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• Còpia del NIF de l’entitat.
• Declaració del representant de l’entitat, que es fa responsable dels
danys que pogueren derivar-se en persones i béns així com de les
despeses derivades de la realització de l’activitat durant l’ús de les
instal·lacions. A l’efecte, les entitats sol·licitants hauran d’acreditar
la subscripció d’una pòlissa d’assegurances que cobrisca possibles
danys a persones i béns.
• Calendari dels dies i horari de les activitats a realitzar així com la
programació d’aquestes.
• Instal·lacions i/o dependències sol·licitades (tipus d’aula o instal·
lació esportiva que se sol·licita).
Article dotzé:
L’autorització de l’activitat sol·licitada estarà condicionada, si fóra
el cas, al correcte ús de les instal·lacions en anteriors ocasions.
Igualment, podrà revocar-se en qualsevol moment, quan no es complisquen les obligacions del sol·licitant establides en el següent article.
Article tretzé:
Obligacions del sol·licitant:
• Respectar els horaris d’utilització establits.
• Cuidar els espais, mobiliari existent i comportar-se amb el civisme
que cal.
• Responsabilitzar-se dels danys causats en les instal·lacions (contingut i continent). A aquest efecte, l’Ajuntament podrà exigir-ne la
reparació i reposició.
• Vetlar per la neteja i l’ordre de les instal·lacions, a l’efecte, després
del seu ús, procediran a la neteja i l’ordenació de l’espai, per a deixarlos en perfectes condicions d’ús.
• No causar molèsties al veïnat ni pertorbar la tranquil·litat de la
zona durant els horaris d’utilització de les instal·lacions autoritzades.
Article catorzé:
Serà objecte de prohibició d’ús de les instal·lacions educatives:
• L’ús de la instal·lació per a una altra finalitat diferent de l’autoritzada.
• La realització d’activitats que fomenten violència, la discriminació
i violència de gènere física o psíquica, racisme i xenofòbia o qualsevol activitat discriminatòria que atempte contra la dignitat de les
persones.
• Negar la participació en activitats organitzades per l’associació de
pares i mares del centre independentment que els progenitors en
formen o no part.
• Fer còpia de claus d’accés a les instal·lacions sense previ consentiment.
• Cedir l’ús de les instal·lacions a una altra associació o qualsevol
altre tercer sense el consentiment de l’Ajuntament.
• Efectuar qualsevol venda o un altre tipus de transacció comercial
a l’interior del recinte escolar.
• Cobrar entrades o tiquets per a participar en l’activitat.
• Qualsevol actuació que vulnere la normativa vigent.
Article quinzé:
La persona autoritzada per a presentar la corresponent sol·licitud serà
responsable directa dels danys i perjudicis que s’hi pogueren ocasionar.
Així mateix, l’Ajuntament condicionarà l’autorització a la presentació de la pòlissa d’assegurança que cobrisca possibles danys a persones i béns.
Serà aplicable el reglament d’usos lingüístics aprovat per l’Ajuntament de Sagunt en la difusió que es realitze de l’activitat autoritzada.
Article setzé:
L’Ajuntament podrà exercir en qualsevol moment la potestat d’inspeccionar l’activitat autoritzada.
Davant de l’incompliment de les condicions establides en aquest
Reglament es donarà un termini de deu dies per a esmenar-lo. Transcorregut tal termini sense que s’haja esmenat la deficiència assenyalada, es procedirà a revocar la corresponent autorització.
DISPOSICIÓ FINAL
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Aquest Reglament entrarà en vigor després de publicar-lo en el
Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que estableix l’article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Loca”.
Contra l’esmentat acord, que és definitiu en via administrativa, es
podrà interposar recurs contenciós- administratiu, davant de la sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos comptats des
del següent al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Sense perjuí que se puga exercitar qualsevol altre recurs o
acció que s’estime procedent.
Sagunt, 31 de juliol de 2017.—L’alcalde, Francesc Fernàndez i
Carrasco.
2017/12491

